PRIMARIA COMUNEI SINESTI
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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018
A COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI SINESTI

Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate a
primarului comunei Sinesti, judetul Iasi are ca obiectiv principal infaptuirea masurilor de
protectie si asistenta sociala a tuturor persoanelor care datorita unor motive de natura
economica, frzica psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale , sasi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrarea sociala.
Legislatia privind activitatea desfasurata de Compartirnentul de Asistenta Sociala este:
- Legeam.4l6l2001- privind venitul minim garantat cu modificarile ulterioare;
- H.G.R. nr.5012011 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.41612001, privind venitul minim garantat eu modificarile si completarile ulterioare;
- O,U.G. nr.1012011 - privind masurile cle protectie in perioada sezonului rece;
- H.G. nr.92012011 - privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor
O.U.G. nr.70ll20I1- privind masurile de protectie in perioada sezonului rece;
- Legeartr. 44812006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modihcarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr,,26812007 pentru aprobarea Nornrelor Metodologice de aplicare a Legii
44812006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Legea nr. 21712010 - privind acordarea de sustinere a familiei;
- Legea nr. 6Il 1993 - privind acordarea alocatiei de stat pentru copii;
- O.U.G. nt" 14812006 - privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.2l2l 2004 - privind protecl.ia si promovarea drepturilor copilului, cu
modifi carile si completarile ulterioare;
- Legea m. 24812015 - privind acordarea tichetelor pentru prescolarii de la gradinita;
SINEZA INDICATORILOR REALIZATI IN ANUL 2018
- 72 rapoarte trimestriale pentru 6 copii aflati in plasament familial si
respectiv monitorizarea acestora, prin vtzite la domiciliu.
- 56 dosare de alocatie de stat ( 12 borderouri,T borderouri alocatia dubla)
- 73 dosare de alocatie de sustinere;
- 73 dosare de alocatie de sustinere verificate lunar si intocmit 185 anchete
sociale ( din sase in sase luni sau de cate ori este nevoie);
- 16 dosare noi de alocatii de sustinere, 23 modificari,2l incetari;
- 35 borderouri si 60 dispozitii;

-

10 anchete iudecatorie. alte adrese;

-

8 dosare de indemnizatie de crestere copil pana la varsta de doi ani,
respectiv 7 ani pentru copii cu handicap, respectiv 2 dosare stimulent;
- 75 dosare tichete pentl'u copii care merg la gradinita (comanda tichete
anexa nr.2, gestionarea tichetelor anexa nr.4, centralizatoarc lunar trasmise la AJPIS Iasi;;
- intocmirea centralizatoarelor si emiterea dispozitiilor privind tichetele;
- Lucrat in programul SIVECO - introdus in SIR copii si parintii;
- 18 dosare noi intocmite pentru solicitantii de ajutor social, conform Legii
nr.4|512001- privind venitul minim garantat;
- 43 dosare vmg privind modificarea cuantumului(anchete sociale, fise de
calcul, emiterea dispozitiilor);
- 106 de anchete sociale la dosarele de VMG, care se intocmesc din sase in sase
luni sau de cate ori este nevoie(modificari,suspendari ,incetari sau repuneri in plata);
516 fise de calcul pentru dosa.rele de VMG;
- 75 dispoziti privind modi,fircarea,suspendarea,incetarea , repunere in
plata,respectiv acordarea ajutorului social;
- 72 anexe privind ( anexa 5, anexa 6, anexa 8, anexa I 1, anexa 14, anexaT4')
VMG si trasmiterea in termen la AJPIS Iasi;
- 59 dosare pentru rncalzirea locuintei cu lemne,verificarea si intocmirea
centralizatoarelor, intocmirea dispoz,itiei si trasmiterea in termenul prevazut de lege la
AJPIS Iasit
- verificarea si emiterea dispozitiilor de incetare si recuperare debit pentru
benef,rciarii de incalzirea locuintei,trasmiterea la AJPIS Iasi a borderoutrui cu debitul
recuperat ;
- 9 state de plata intocmite pentru beneficiarii de ajutor pentru rncalzirea
locuintei cu lemne pentru VMG si incalzirearnare;
- Intocmirea anchetelor sociale, statelor de plata si a dispozitiilol pentru 12 dosare
de ajutor de inmormantare sau ajutor de urgenta din bugetul local;
- intocmtea 426 de anchete sociale pentru elevii bursieri,respectiv elevii care
primesc bani de liceu si rechizite scolare si anchete efectuate pentru Proiectul
POCU care este in curs la Scoala.
- 62 adeverinte eliberate pentru beneficiarii Legii nr.41 612001, necesare la CMI/
spital;
- intocmirea de 25 rupoarte lunare statistice pentru AJPS Iasi atat la beneficiarii de
VMG cat si beneficiarii pentru rncalzirea locuintei;
- toata documentatiaprevazula cle {-egea m.2721 2004 -ptivind pr:otectia copilului;
- raspuns la 21 adrese trasmise de AJPIS Iasi cu privire la suspiciunile
beneficiarilor de ASF, VMG si incalzirea locuintei cu lemne, verificarea si
conltrmarea suspiciuni prin intocmirea de ancheti: sociale, dispozitie de incetare si
recuperarea debitului,
- Vrzite la domiciliul la mamr:l,.': minore, intocmirea dosarelor, respectiv la familiile
cu parinti plecati si copii rarnasi in grija bunicilor , fratilor sau rudelor apropiate
panala al patrulea grad.

