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La nivelul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni, în exercitarea
competențelor legale în anul 2021, se remarcă următoarele activități și realizări, structurate potrivit statului
de funcții aprobat prin HCL nr. 155/2021, prezentate din partea compartimentelor de mai jos:

I.

COMPARTIMENT PROTECŢIA CIVILĂ, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN
MUNCĂ, STSP, SVSU, PSI

Organizării şi defăşurării antrenamentelor bilunare de înştiinţare şi alarmare cu comitetele locale şi
centrele operative pentru situaţii de urgenţă
-Antrenarea și perfecţionarea deprinderilor privind primirea informaţiilor privind situaţia
hidrometeorologică, activarea personalului, organizarea şi desfăşurarea activităţilor în centrul operativ în
situaţii de protecţie civilă;
-Antrenarea şi perfecţionarea deprinderilor privind activitatea preşedintelui comitetului local pentru
situaţii de urgenţă şi al şefului centrului operativ cu activitate temporară pentru alarmarea serviciului
voluntar, punerea în aplicare şi verificarea viabilităţii planurilor de protecţie şi intervenţie în situaţii de
protecţie civilă;
-Antrenarea şi perfecţionarea deprinderilor privind declararea stării de alertă pe teritoriul localităţii,
organizarea şi executarea evacuării în diferite situaţii de urgenţă .
-ANTRENAMENTUL DE ÎNŞTIINŢARE ŞI ALARMARE
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Centrul operativ al localităţii locul de asigurare a serviciului de
permanenţă la primărie.
ASIGURAREA MATERIALĂ : Documentele gestionate de centrul operativ şi materialele din dotare
PRINCIPALELE
ACTIVITĂŢI
CARE
SE
DESFĂŞOARĂ
PENTRU
TRECEREA
COMITETULUI ŞI SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
-Verificarea autenticităţii ordinului primit şi raportarea imediată şefului protecţiei civile şi la Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „OLTUL” al judeţului Harghita pentru ocazia combaterea efectelor pandemiei
de Covid-19
Instruirea personalului de conducere de protecţie civilă cu privire la aplicarea măsurilor şi verificarea
efectivelor destinate să ocupe punctul de comandă.
-Verificarea, completarea şi actualizarea conţinutului documentelor operative: Planul de Protecţie Civilă;
Planul de primire evacuaţi; schemele de înştiinţare.
-Verificarea aplicabilităţii schemelor de înştiinţare la prealarmă şi alarmă aeriană din punctele de
comandă.
-Verificarea, completarea şi actualizarea documentelor de organizare şi înzestrare a formaţiunilor de
protecţie civilă .
-Verificarea funcţionării mijloacelor de transmisiuni fir, radio şi radiotelefon, precum şi a celor de
înştiinţare şi alarmare la localităţi
-măsurături de calitatea aerului din Municipiu
-anunţuri la ziare şi la posturile de Tv despre prevenirea incendiilor la fenomenul arderea miriştilor şi
vegetaţiei uscate
-exerciţii de alarmare publică(cutremur,incendiu)la şcoli şi la grădiniţele din Municipiu.
-instruirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă.
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-completarea fisei de individuală 2 ori/ani aprox 120 persoane.
- a avut loc o incendiu în administraţia noastrăunde unde a ars vegetaţia uscată, resturi de exploatare şi
brazi izolaţi pe o suprafata aprox 2 ha, la acţiunile de intervenţie au participat persoane din S.V.S.U.,
membri echipelor de stingerea incendiilor de pădure şi de evacuare.
S.S.M si P.S.I.
Vizita anuala supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, şi fişele de aptitudine pentru
fiecare persoane angajate.
Reactualizarea documentelor şi evidenţelor specifice apărării împotriva inncendiilor, SI SSM care
cuprind:
-avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu obţinute pentru construcţiile,instalaţiile tehnologice şi
pentru alte amenajări din patrimoniul propriu
-lista operatorilor economici,instituţiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere,convenţii cu
specificarea obiectului de activitate ale acestora
-rapoarte de intervenţie ale serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă
-fişele de instruire
-rapoarte întocmite în urma controalelor preventive,proprii sau ale autorităţii de stat competente
-autorizaţiile de funcţionare a cazanelor proprii din Municipiu
-verificările stingătoarelor aparţinute de primăria Municipului
-verificările şi întreţinerea sirenelor electrice din municipiu
-raporturi de informa
-exerciţii de alarmare publică(cutremur,incendiu)la şcoli şi la grădiniţele din Municipiu re cu privire la
incendii de păduri şi păşuni
-raport operativ privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoasedindata de 23-25.06.2020
-raporturi de antrenamente către ISU Harghita
-anunţuri la ziare şi la posturile de Tv despre prevenirea incendiilor la fenomenul arderea miriştilor şi
vegetaţiei uscate
-prevenirea incendiilor la locul de muncă şi la instituţii proprii.

II.

BIROUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI RESURSE UMANE

În cadrul Biroului relaţii cu publicul şi resurse umane se află două compartimente:
- Compartiment relații cu publicul și soluționarea petițiilor cuprinzând 4 persoane de execuție, și
- Compartiment resurse umane și salarizare cu 2 persoane de execuție.
Compartimentul relaţii cu publicul şi soluţionarea petiţiilor este interfaţa relaţiei instituție – cetăţean,
astfel cetăţenilor li se oferă cu promptitudine informaţiile de care au nevoie. Pe lângă reducerea timpului
de soluţionare a cererilor cetăţenilor, s-a urmărit şi prevenirea aglomerării sau suprasolicitării
compartimentelor de lucru cu publicul.
Ca o măsură în vederea deservării mai eficiente a publicului, instituţia a venit în ajutorul cetăţenilor
cu prelungirea programului de lucru, astfel, în fiecare miercuri biroul este deschis până la ora 19:00.
În cadrul compartimentului relaţii cu publicul funcţionează 3 ghişee, fiecare având scopul principal
informarea şi îndrumarea publicului în diferite domenii.
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A. Compartiment relații cu publicul și soluționarea petițiilor
La ghişeul nr. 1 au fost efectuate următoarele activităţi în cursul anului 2021:
- înregistrarea actelor intrate/ieşite – în anul 2021 au fost înregistrate 19.315 de acte;
Evidenţa lunară a înregistrărilor în anul 2021:
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- înregistrarea facturilor intrate - în anul 2021 au fost înregistrate 2130 de facturi
- distribuirea actelor intrate precum și a facturilor către personalul de specialitate al instituției
pentru soluționarea acestora
- realizarea serviciului de expediere a corespondenţei instituţiei, inclusiv întocmirea
borderourilor de poştă – în cursul anului 2021 au fost expediate în total 4250 de trimiteri;
- asigurarea activităţii de curierat şi distribuţie a corespondenţei circuitul documentelor atât în
interiorul cât şi exteriorul instituţiei;
- întocmirea proceselor – verbale de afişare la solicitarea instanţelor de judecată, în
conformitate cu prevederile art. 162 din Codul de procedură civilă, în total 79 bucăţi;
- întocmirea proceselor – verbale de afişare a anunţurilor de mediu, publicaţiilor de vânzare,
citaţiilor, somaţiilor, în total 188 de bucăţi;
- punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, respectiv asigurarea aducerii la cunoștință a proiectelor de acte
normative supuse pentru dezbatere publică – în anul 2021 au fost anunțate în mod public 13
de acte normative ;
- informarea şi îndrumarea publicului
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B. La ghişeul nr. 2 s-a deservit în total 3893 de clienţi în cursul anului 2021, desfăşurând
următoarele activităţi:
- eliberarea adeverinţelor sociale (pt. şcoli şi facultăţi, burse, ajutor social, alocaţie familială,
ajutor de încălzire) – 1225 buc.;
- eliberarea adeverinţelor la solicitarea Serviciului financiar - ITL – 145 buc;
- eliberarea certificatelor de producător agricol pentru vânzarea produselor în pieţe, tărguri,
oboare şi alte locuri stabilite, cu verificarea pe teren, completarea procesului verbal şi a
certificatului 11 buc., vizarea certificatului trimestrial - 144 buc.;
- eliberarea adeverinţelor pentru obţinerea subvenţiilor Uniunii Europene şi ale Ministerului
Agriculturii după terenuri şi după animalele deţinute – 396 buc.
- eliberarea biletelor de proprietate asupra animalelor, verificând existenţa acestora, şi
înscris modificările în Registrul Agricol;
- completarea formularelor statistice - 109 buc., culegerea de date cerute de Institutul de
Statistică M.Ciuc (lunar, prin sondaj la 38 diferite gospodării);
- completarea zilnică a datelor în Registrul Agricol, declarații în total 216 buc.;
- înscrierea zilnică a datelor din Registrul Agricol pe calculator;
- eliberarea contractelor de arendare asupra terenurilor, înregistrarea în registrul special şi
înscrierea datelor în Registrul Agricol la ambele părţi: arendaş şi arendator - 106 buc.;
- colaborare cu birourile din cadrul instituției în vederea rezolvării unor cereri din partea
solicitanţilor;
- preluarea documentelor necesare pentru măsurători topografice, identificărinde teren
(intravilan sau extravilan), punerea în posesie
- planificarea audienţei la Compartiment pentru aplicarea legii fond funciar, agricol,
cadastru – 136 buc;
- afișarea ofertelor de vânzare a terenului agricol – 105 buc,
- întocmirea sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale - 135 buc.;
C.

Principalul scop al ghişeului 3 – Urbanism - este informarea şi îndrumarea
locuitorilor/clienților pe teme de urbanism, asigurarea formularelor tipizate de cereri, calcularea
taxelor aferente eliberării certificatelor şi autorizaţiilor solicitate, verificarea documentaţiilor
înaintea înregistrării, ţinerea legăturii cu solicitanţii.
În cursul anului 2021 au fost verificate, în vederea înregistrării acestora, cererile cu
documentaţii necesare pentru eliberarea Certificatelor de urbanism, Autorizaţiilor de construire,
Certificatelor de atestare constatare a existenţei construcţiilor, Autorizaţiilor în total de 1267 de
cazuri. etc.
Pe baza acestor cereri/documentaţii, colegii de la Compartimentul Urbanism Amenajarea
Teritoriului au redactat certificatele şi autorizaţiile solicitate a căror eliberare este de competenţa
acestui ghişeu. Astfel în cursul anului 2021 au fost eliberate solicitanţilor în urma anunţării lor
prin telefon:
- 338 bucăţi de Certificate de urbanism;
- 281 bucăţi de Autorizaţii de construire;
- 3 bucăţi de Autorizaţii de demolare;
- 124 bucăţi de Certificate de atestare a edificării;
- 99 bucăţi de Avize respectiv Autorizaţii de branşare;
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-

299 bucăţi de Certificate de nomenclatură stradală;
85 bucăți de comunicări privind începerea sau încheierea lucrărilor de construcții

D. Compartiment resurse umane și salarizare
Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Compartimentului resurse umane şi
salarizare este de a realiza gestiunea curentă a resurselor umane, a funcțiilor publice și a personalului
contractual. Compartimentul resurse umane și salarizare răspunde de elaborarea şi implementarea politicii
de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni și al serviciilor
subordonate Consiliului Local Gheorgheni, precum şi de ducerea la îndeplinire a prevederilor legislative
în ceea ce priveşte raportul de serviciu al funcţionarilor publici, raportul de muncă al personalului
contractual şi salarizarea acestora, conform atribuţiilor care se regăsesc în Regulamentul de organizare şi
funcţionare al aparatului de specialitate.
În cadrul compartimentului au fost efectuate următoarele activităţi în cursul anului 2020:
1. Întocmirea și susținerea Rapoartelor de specialitate în vederea aprobării Proiectelor de hotărâri
ale Consiliului local al municipiului Gheorgheni cu privire la gestiunea funcțiilor publice și a personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni precum și al
instituțiilor subordonate. Astfel, s-au întocmit 25 rapoarte de specialitate în acest sens.
2. Activitate privind cariera funcţionarilor publici și a personalului contractual
i. În cursul anului 2021 au fost organizate 40 de concursuri de recrutare în vederea ocupării
funcțiilor publice și a posturilor de natură contractuală vacante. În vederea organizării acestora
s-au întocmit 78 de note de fundamentare și referate de necesitate, respectiv s-a asigurat
secretariatul comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor.
ii. În trimestrul IV al anului 2021 s-a organizat concursul de promovare în grad profesional și în
clasă pentru funcționarii publici precum și pentru personal contractual. În urma acestora s-au
promovat în grad profesional un număr de 13 de funcționari publici și 4 persoane având funcții
de natură contractuală, și 1 persoană de natură contractuală în clasă.
3. Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese
Având în vedere prevederile legale privind controlul averii demnitarilor, a unor persoane cu funcţii
de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici prevăzute prin Legea nr.176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, s-a procedat la actualizarea, publicarea pe
site-ul instituţiei şi transmiterea în copii legalizate Agenţiei Naţionale de Integritate a declaraţiilor de
avere şi de interese ale funcţionarilor publici și ale aleșilor locali în număr total de 231, respectiv
eliberarea dovezilor de predare/primire.
4. Întocmirea Rapoartelor de specialitate respectiv redactarea Dispozițiilor în domeniul resurselor
umane
În cursul anului 2021 s-au redactat un număr de 385 de Dispoziții ale Primarului municipiului
Gheorgheni, având ca următoarele obiecte:
- numirea în funcţii publice;
- numirea în funcţiile publice definitive la terminarea perioadei de stagiu;
- încetarea raporturilor de serviciu/ muncă;
- suspendarea raporturilor de serviciu/ muncă;
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- modificarea raporturilor de serviciu/ muncă;
- majorarea/stabilirea salariilor de bază ale angajaţilor,
- punerea în aplicare a prevederilor legale;
- încetarea suspendării şi reluare activităţii;
- constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;
- acordare/încetare indemnizații lunare de însoțitor;
Orice act administrativ având ca obiect modificarea/numirea/încetarea raporturilor de serviciu al
unui funcţionar public s-a comunicat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, atât pe suport hârtie
cât şi pe format electronic conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
modificată și completată.
5. Eliberarea adeverinţelor pentru salariaţii instituţiei, a copiilor de pe Carnete de muncă, astfel, s-a
eliberat un număr de 180 de adeverințe.
6. Întocmirea lunară a statelor de plată pentru întregul personal angajat (funcționarii publici, personal
contractual, consilierii local, asistenți personali, indemnizații lunare de însoțitor pentru persoane cu
handicap)
7. Coordonarea personalului Centrului de vaccinare din Gheorgheni în domeniul resursei umane,
respectiv încheierea contractelor de servicii, a actelor adiționale, elaborarea lunară a statelor de plată
pentru personalul centrului.
8. La nivelul compartimentului s-au întocmit respectiv centralizat:
- declaraţii lunare privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul de stat şi asigurări sociale;
- situaţii recapitulative pentru controlul salariilor.
- situaţii statistice ( S1 lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale; S2- privind ancheta
salariilor; S3- privind costul forţei de muncă în anul 2021; LV- trimestrial privind ancheta
locurilor de munca vacante pe trimestru, care se transmit către Institutul Naţional de Statistică.
- s-au întocmit chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale referitoare la numărul de
salariaţi, fondul de salarii, gruparea pe ocupaţii, pe categorii, clase şi grade pentru funcţionarii
publici, respectiv pe categorii şi trepte profesionale pentru personalul contractual.
9. Aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,
modificată și completată, pe baza Dispoziției de desemnare nr. 598/2020. În anul 2020 s-a solicitat în
scris, un număr de 42 de cereri în acest sens, respectiv s-au trimis răspunsuri, cu respectarea
prevederilor legii.
10. Aplicarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
modificată și completată. Astfel, în anul 2021 s-a trimis un număr de 22 de răspunsuri formulate în
scris la solicitările înregistrate la instituția noastră.
11. Alte activități
• Actualizarea datelor de evidenţă resurse umane – REVISAL – (pentru personalul contractual) şi
actualizarea datelor pe portalul de gestiune al funcţiilor publice, creat de Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici, toate informaţiile cu privire modificările intervenite în raporturile de
serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Gheorgheni;
• Organizarea/coordonarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici pentru activitate anuală;
• Organizarea/coordonarea evaluării managerilor instituțiilor publice subordonate Consiliului local,
respectiv Biblioteca municipală Gheorgheni, Centrul Cultural Gheorgheni, teatrul ”Figura Studio
Szinhaz” din Gheorgheni;
7

• Întocmirea situaţiilor solicitate de ANFP Bucureşti;
• Stabilirea vechimii în muncă a persoanelor nou încadrate şi urmărirea schimbării sporului de
vechime la toţi salariaţi;
• Compartimentul resurse umane şi salarizare s-a oferit consultanţă serviciilor publice subordonate
Consiliului Local precum şi salariaţilor proprii cu privire la punerea în practică a actelor normative
emise de Guvern în domeniul resurselor umane;
• Organizarea respectiv desfășurarea examenului medical anual al angajaților, prevăzute în art. 7 și
art. 8 alin. (1) din H.G. nr. H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor,
modificată şi completată;
• Organizarea respectiv evidențierea participării la cursuri de formare profesională a salariaţilor
În anul 2021 au participat la cursuri online 21 de funcționari publici, cărora s-au eliberat
Certificate de participare de către Centrul de formare APSAP în diverse domenii.
• Formularea răspunsurilor la adrese/cereri înaintate de alte instituții publice sau persoane
fizice/juridice

III.

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării și funcționării structurii de audit intern
la data de 31 decembrie 2021 atât din cadrul Municipiului Gheorgheni cât și din cadrul entităților aflate
în subordinea în coordonarea sau sub autoritatea Municipiului Gheorgheni.
De asemenea este prezentată activitatea de audit intern desfășurată de structura de audit public intern din
cadrul Municipiului Gheorgheni în cursul anului 2021, cu respectarea cerințelor minime de raportare
solicitate de UCAAPI în cadrul formatului standard al raportului anual aferent anului 2021.
I.4. Persoanele care au întocmit raportul şi calitatea acestora
Prezentul raport anual de activitate a fost elaborat în cadrul structurii de audit intern din Municipiul
Gheorgheni. Persoanele implicate în acest proces, precum și datele de contact aferente acestora sunt
prezentate în tabelul de mai jos:
Nr. crt. Nume Prenume
Funcția
Telefon
E-mail
auditor
public
1
Orosz Erzsebet
0745322205
audit@gheorgheni.ro
intern
I.5. Documentele analizate
Raportul anual al activității de audit intern pe anul 2021 s-a elaborat în baza următoarelor acte:
- organigrama instituției
- statul de funcții al Primăriei Municipiului Gheorgheni
- planul anual privind misiunile de audit pentru anul 2021
- rapoartele de audit întocmite în urma misiunilor
- fişele de urmărire a implementării recomandărilor
Partea a II-a – Prezentarea activității de audit public intern aferente anului 2021
II.1. Planificarea activității
Planificarea anuală s-a efectuat cu următori pași :
- identificarea activităților auditabile
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- identificarea riscurilor asociate inerente
- stabilirea nivelului riscurilor și a nivelului de apreciere a acestora
- determinarea punctajului total al riscurilor
Planul anual de audit public intern pentru anul 2021 a fost aprobat cu nr. de îrg.18594/16.12.2020
La nivelul Municipiului Gheorgheni în anul 2021 a fost planificat un număr de 6 misiuni de asigurare, și
a fost efectuată 6 misiuni de asigurare.
Planul anual de audit public intern pentru anul 2021 a fost modificat o singură dată la cererea
conducătorului entități în locul Liceului Teoretic Sfântu Nicolae a fost schimbat cu auditul de regularitate
la Serviciul Public Local de Termoficare Apă și Canalizare Gheorgheni.
II.2. Misiunile de audit public intern realizate
La nivelul Municipiului Gheorgheni în anul 2021 a fost planificate un număr de 6 misiuni de asigurare și
realizate un număr de 6 misiuni de asigurare.
Gradul de realizare a misiunilor de audit este 100%.
Nu s-a constatat dificultăţi de realizare.
Pentru realizarea misiunilor de audit s-au utilizate legislație în vigoare în fiecare domenii de activitate,
respectiv hotărârile și deciziile actuale.
În cadrul celor 6 misiuni de asigurare s-au abordat mai multe domenii şi anume:
- domeniul bugetar 2 misiun efectuate la: Creșa Municipală Gheorgheni,Serviciul Public Local de
Termoficare Apă și Canalizare Gheorgheni.
- domeniul financiar contabil 3 misiuni efectuate la : Creșa Municipală Gheorgheni, Serviciul Public Local
de Termoficare Apă și Canalizare Gheorgheni, Serviciul Financiar Impozite și Taxe Locale Gheorgheni
- domeniul resurselor umane 2 misiun efectuate la: Creșa Municipală Gheorgheni, Serviciul Public Local
de Termoficare Apă și Canalizare Gheorgheni.
-domeniul funcțiilor specifice 2 misiun efectuate la: Serviciul de Administrare Pieței și a Fondului Locativ
Gheorgheni, Direcția de Asistență Socială Gheorgheni
- domeniul SCIM 4 misiuni efectuate- Creșa Municipiului Gheorgheni, Primăria Municipiului
Gheorgheni, Școala Generală Fogarasy Mihaly Gheorgheni,Teatrul Figura Studio Szinhaz Gheorgheni
Principalele constatări și recomandărilor formulate pe fiecare domeniu de activitate sunt prezentate mai
jos.
1. Domeniul bugetar –nu a fos stabilit constatări negative și recomandări
2.Domeniul financiar contabil
Constatări:
- Nerecepționarea și neevidențierea bunurilor primite de la Asociația Kismanok Gheorgheni( Creșa
Municipiului Gheorgheni)
-Acordarea scutiriilor de impozite în valoare de 2.223 lei pe baza Legii nr.118/1990 și Legii nr. 44/1994
în 4 cazuri în care contribuabili nu aveau drepturi la scutiri din cauza expirării certificatului de handicap
sau că, contribuabilui a decedat.( Serviciul Impozite și Taxe Locale Gheorgheni)
-Documentele de ordonanțare și angajare în unele cazuri nu sunt semnate de către directorul serviciului
(ordonatorul de credite) cu toate că toate plățile se efectuiează cu acceptul directorului.
( Serviciul Public Local de Termoficare Apă și Canalizare)
-Autoritatea Națională de reglementare în domeniul energiei, Inspecția Teritorială Târgu Mureș a emis un
Proces Verbal cu nr.80478/17.09.2019 de constatare și sancționare a contravențiilor, cauza netrimiterea
declarația de consum total de energie și chestionarul de analiză energetică, aferentă anului 2018.
Contravaloarea amenzii în cuantum de 3000 lei, cu posibilitatea achitării în termen de cel mult 15 zile de
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la data înmânării adică 500 lei. Instituția a achitat cu Ordinul de Plată , 500 de lei către bugetul de stat,iar
directorul serviciului avea obigația de a stabili persoana care a neglijat atribuția de serviciu și recuperarea
valorii, lucru care nu s-a înrămplat. ( Serviciul Public Local de Termoficare Apă și Canalizare)
-Neînregistratea bunurilor primite în administrare de la UAT Gheorgheni. Valoarea bunurilor primite ca
mijloace fixe și neînregistrate în contul 8038 are o valoare de 9.097.982,83 lei. ( Serviciul Public Local
de Termoficare Apă și Canalizare)
Recomandări
- Stabilirea /obținerea valorii bunurilor primite, recepționarea și evidențierea lor în situația
economică a instituției. Întărirea controlului intern de către directorul instituției. ( Creșa Municipiului
Gheorgheni)
- Reverificarea dosarelor fiscale pentru contribuabilii care au primit scutiri pe baza Legii
nr.118/1990 respectiv Legii nr.44/1994 și debitarea cu sumele acordate nelegal și calcularea majorărilor
și penalizărilor, respectiv notificarea contribuabililor.( Serviciul Impozite și Taxe Locale Gheorgheni)
- Reverificarea și semnarea documentelor și efectuarea plății numai după semnarea documentelor
de angajament bugetar individual și ordonanțarea de plată de către ordonatorul de credite adică directorul
serviciului. ( Serviciul Public Local de Termoficare Apă și Canalizare)
-Stabilirea persoanei care a neglijat sarcina de serviciu și recuperarea contravenției achitate.
( Serviciul Public Local de Termoficare Apă și Canalizare)
-Înregistrarea bunurilor primite în administrare în debitul contului 8038-Bunuri publice primite în
administrare, concesiune.Întârirea controlului intern. ( Serviciul Public Local de Termoficare Apă și
Canalizare)
3. Domeniul resurse umane
Constatări
- Neîntocmirea raporturile de evaluare ale angajațiilor pentru anii 2019,2020 (Creșa Municipiul
Gheorgheni, Serviciul Public Local de Termoficare Apă și Canalizare)
-Nerespectarea Legii salarizării nr.153/2017, prin aprobarea și acordarea grilei de salarizare a directorului
executiv peste nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar. Serviciul Public Local de
Termoficare este serviciul public de interes local în subordinea consiliului local, pentru funcțiile
contractuale care se regăsesc în Nomenclatoarele prevăzute în Anexa nr.VIII cap.II Lit.A.pct.IV, salariile
se stabilesc potrivit art.11 din Legea –cadru nr.153/2017, cu modificările și complerările ulterioare și cu
respectarea prevederilor art.25 astfel încât nivelul veniturilor salariale să nu depășească nivelul
indemnizației lunare a funcției de viceprimar.
Consecințele abaterii se materializează în prejudicierea patrimoniului instituției publice cu suma de 7980
lei.( Serviciul Public Local de Termoficare Apă și Canalizare)
Nerespectarea HCL.nr.119/2018 adoptate de către Consiliul Local al municipiuluGheorgheni de către
Directorul executiv al SPLT Gheorgheni și OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
S-a incheiat contractul individual de muncă cu nr. de înreg.41/02.08.2019 pentru funcția de secretar
administrativ cod 334301 pentru perioadă nedeterminată cu un salar de bază lunar brut de 5983 lei.
La data angajării grila de salarizare adoptată de către Consiliul Local prin HCL nr.119/21.06.2018, funcția
de secretar administrativ este aprobată cu un salar de bază în valoare de 4275 lei.
Valoarea abaterii reprezintă c/v unor cheltuieli care nu au bază legală în sumă de 6.069 lei iar dobănzi și
penalități în suma de 2.369 lei, prejudiciul total astfel ajungând la 8.438 lei.
( Serviciul Public Local de Termoficare Apă și Canalizare)
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Recomandări
-Întocmirea raporturile de evaluare cu respectarea Regulamentului de organizare interioară
(Creșa Municipiul Gheorgheni, Serviciul Public Local de Termoficare Apă și Canalizare))
-Întrarea în legalitate prin aplicarea prevederilor art.11 alin(4) din Legea nr.153//2017.
Întinderea exactă a prejudiciului și recuperarea integrală acestuia în termenul legal de prescripție.
( Serviciul Public Local de Termoficare Apă și Canalizare)
-Recuperarea prejudiciul stabilit în valoare de 8438 lei în termenul legal de prescripție. ( Serviciul Public
Local de Termoficare Apă și Canalizare)
4. Domeniul funcțiilor specifice
Constatări
-Stabilirea și acordarea ajutorului social unor persoane neîndreptățite.S-a constatat neverificarea
corespunzătoare a actelor depuse de către solicitant și s-a acordat ajutorul social prin Dispoziții în valoare
totală de 10.499 lei. ( Direcția de Asistență Socială Municipiului Gheorgheni)
-Stabilirea și acordarea ajutorului de încălzire unor persoane neîndreptățite. S-a constatat neverificarea
corespunzătoare a actelor depuse de către solicitant și s-a acordat ajutorul de încălzire prin Dispoziții în
valoare totală de 3.314,2 lei. ( Direcția de Asistență Socială Municipiului Gheorgheni)
-Lipsa documentelor pe bază cărora se stabilește chiria. Lipsa adeverințelor de venit sau declarație pe
propria răspundere pe baza căruia se recalculează anual chiria.(Serviciul de administrare a pieței și
fondului locativ Gheorgheni)
-Expirarea contractului de închiriere nr.2907/2013 încheiat cu SC Conmar SRL Gheorgheni și Municipiul
Gheorgheni cu toate că societatea folosește imobilul, o suprafață de 217 mp, aflat în str.Spitalului nr.8
Gheorgheni. Facturile sunt emise lunar în valoare de 1 euro/mp/lună. (Serviciul de administrare a pieței
și fondului locativ Gheorgheni)
-Inexistența aviz/autorizații de la instituțiile abilitate pentru funcționarea pieței agroalimentare cum ar fiautorizație de la mediu, aviz de la Inspectoratul pentru situații de urgență și aviz de la Direcția Sanitară
Publică .(Serviciul de administrare a pieței și fondului locativ Gheorgheni)
Recomandări
-Întreprinderea demersurilor legale, în vederea stabiliri, urmăririi și recuperării sumelor plătite necuvenit
cu titlu de ajutor social și reconstituirea veniturilor bugetului statului. ( Direcția de Asistență Socială
Municipiului Gheorgheni)
-Întărirea controlului intern în cadrul Direcției, prin control ierarhic de către conducerea direcției.
( Direcția de Asistență Socială Municipiului Gheorgheni)
-Recalcularea tuturor chiriilor existente conform Legiile în vigoare. Întocmirea și trimiterea unei somații
de plată pentru chiriașii care au restanță. (Serviciul de administrare a pieței și fondului locativ Gheorgheni)
-Intrarea în legalitate în cel mai scurt timp privind închirierea /concesionarea imobilului și a terenului
aferent.(Serviciul de administrare a pieței și fondului locativ Gheorgheni)
- Efectuarea tuturor măsurilor necesare pentru obținerea autorizației de la ISU ,autorizație de mediu, aviz
de la Direcția Sanitară Publică .(Serviciul de administrare a pieței și fondului locativ Gheorgheni)
5. Domeniul SCM/SCIM
Constatări
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- Neactualizarea comisiei de implementare a controlului intern și a programului de dezvoltare a sistemului
de control intern managerial. (Creșa municipiului Gheorgheni Gheorgheni)
-Neelaborarea procedura privind Conflicte de interese.(Primăria Municipiului Gheorgheni, Teatrul Figura
Studio Szinhaz Gheorgheni)
-Neelaborarea procedura pentru prevenirea și identificarea situațiilor de incompatibilitate. (Primăria
Municipiului Gheorgheni, Teatrul Figura Studio Szinhaz Gheorgheni)
-Neelaborarea procedura privind interdicții după încheierea angajării în cadrul instituției publice
(PANTOUFLAGE) .(Primăria Municipiului Gheorgheni)
Recomandări
- Emiterea deciziei privind munirea comisiei a sistemului de control intern managerial și elaborarea
programului de dezvoltare pe baza ordinului 600/2018-Codul controlului intern managerial (Creșa
municipiului Gheorgheni Gheorgheni)
-Efectuarea demersurilor în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
ținând cont de cele mai noi modificări legislative.Efectuarea unei stagii de formare profesională pentru
implementarea Strategiei Naționale de Anticorupție.(Primăria Municipiului Gheorgheni, Teatrul Figura
Studio Szinhaz Gheorgheni)
-Elaborarea și implementarea unei proceduri privind prevenirea și soluționarea situațiilor de
incompatibilitate. (Primăria Municipiului Gheorgheni, Teatrul Figura Studio Szinhaz Gheorgheni)
-Elaborarea și implementarea unei proceduri de sistem PANTOUFLAGE privind interdicții după
încheierea angajării în cadrul instituției publice. Desemnarea prin dispoziție persoana responsabilă cu
monitorizarea situațiilor de PANTOFLAGE. (Primăria Municipiului Gheorgheni)
Partea a III-a – Situația actuală a auditului public intern
III.1. Înființarea şi funcționarea auditului intern
III.1.1. Înființarea auditului intern
La nivelul Municipiului Gheorgheni funcția de audit intern este înființată la nivel de compartiment.
La nivelul Municipiului Gheorgheni există un număr de 16 entități subordonate. La nivelul acestora,
situația înființării funcției de audit intern este următoarea:
0 entități subordonate au înființat audit intern prin structură proprie, cu acceptul Municipiului Gheorgheni
16 entități subordonate au înființat audit intern prin asigurarea acestei funcții de către organul ierarhic
superior, ca urmare a dispozițiilor Municipiului Gheorgheni. Auditul intern este asigurat de către
Municipiul Gheorgheni pentru următoarele entităţi subordonate:
• Liceul Teoretic Salamon Erno
• Liceul Teoretic Sfantu Nicolae
• Liceul Tehnologic FogarasyMihaly
• Colegiul Tehnic Bathany Ignacz
• Scoala Gimnazială FogarasyMihaly
• Scoala Gimnazială Vaskertes
• Teatrul Figura Studio Szinhaz
• Centrul Cultural Gheorgheni
• Muzeul Tarisznyas Marton Gheorgheni
• Scoala Gimnazială Kos Karoly
• Biblioteca Municipală Gheorgheni
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• Clubul Sportiv Gheorgheni VSK
• Creșa Municipală Gheorgheni
• Spitalul Municipiului Gheorgheni
• Serviciul Public Local de Termoficare Gheorgheni
• SC Vitalissima SRL
0 entități subordonate nu au înființat audit intern.
III.1.2. Funcționarea auditului intern
La nivelul Municipiului Gheorgheni structura de audit intern înființată este și funcțională. Structura de
audit s-a înființat din anul 2003 și a devenit funcțională începând cu anul 2005.
La nivelul entităților subordonate, funcționarea auditului public intern la cele 16 entități funcționează prin
organul ierarhic superior.
III.2. Raportarea activității de audit public intern
Dintre cele 16 entități publice subordonate Municipiului Gheorgheni,0 entități au înființat audit public
intern prin structură proprie cu acceptul Municipiului Gheorgheni. Toate entităţile publice subordonate
au înființat auditul public intern prin organul ierarhic superior.
III.3. Independenţa structurii de audit public intern și obiectivitatea auditorilor
Independența este atributul funcției de audit intern în timp ce obiectivitatea este apanajul auditorilor
interni. Pentru păstrarea acestor atribute, trebuie respectate anumite criterii, cum ar fi:
Pentru păstrarea independenței structurii de audit public intern:
funcția de audit intern trebuie să raporteze direct managementului superior al organizației;
numirea și destituirea managementului funcției de audit intern respectiv a auditorilor interni trebuie să fie
supuse procesului de avizare, conform legii.
Pentru păstrarea obiectivității auditorilor interni:
Auditorii interni nu trebuie implicați în activitățile pe care le pot audita;
Auditorii interni trebuie să-și declare independența în cadrul misiunilor de audit intern și evaluare
efectuate.
Aceste aspecte se regăsesc în baza legală actuală, respectiv Legea nr. 672/2002, republicată și HG nr.
1086/2013. De asemenea, aspecte similare se regăsesc în practica internațională de audit intern stipulată
în Standardele Internaționale de Practică Profesională în Auditul intern (IPPF) emise de către Institutul
Auditorilor Interni (vezi Standardele de la 1100 la 1130).
III.3.1. Independenţa structurii de audit public intern
La nivelul ordonatorului principal de credite
Compartimentul de Audit Public intern este subordonat direct primarului Municipiului Gheorgheni, și a
exercitat activitatea independent de activitățile instituției nefiind implicată în desfășurarea activităților
supuse auditului.
Auditorul din compartimentul de audit intern nu a fost implicat în anul 2021 în activitățile instituției pe
care le auditează.
În cursul anului 2021 nu au fost cazuri de numire/revocare a auditorilor interni în cadrul compartimentului
de audit în Municipiul Gheorgheni.
La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
Nu este cazul.
La entitățiile subordonate auditul intern este asigurat de către organul ierarhic superior Municipiul
Gheorgheni.
III.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni
13

La nivelul ordonatorului principal de credite
Auditorul intern nu a fost implicat în exercitarea activităților auditabile.
Auditorul își declară independența în cadrul fiecărei misiuni de audit prin completarea declarației de
independență.
În cursul anului 2021 nu a fost constatate probleme privind incompatibilitatea auditorului intern.
La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
Nu este cazul.
La entitățiile subordonate auditul intern este asigurat de către organul ierarhic superior Municipiul
Gheorgheni.
III.4. Asigurarea cadrului metodologic şi procedural
Cadrul metodologic și procedural aferent activității de audit public intern se referă la aspecte care sunt de
natură a asigura buna desfășurare a acestei activități, prin prisma metodologiilor și a procedurilor
aplicabile, luând în calcul și aplicarea și respectarea codului de conduită etică al auditorului public intern.
Referitor la aceste aspecte, activitatea de audit public intern a fost reglementată începând cu anul 2003,
pe lângă legislația primară cunoscută, și de OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale
privind exercitarea activității de audit public intern.
În anul 2013, ulterior modificării și republicării Legii auditului public intern, a fost emisă HG nr.
1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
Aceasta aduce o serie de modificări și îmbunătățiri pentru vechea versiune a normelor generale. Ambele
versiuni ale normelor generale prevedeau emiterea de norme proprii de audit public intern.
Referitor la procedurarea activităților din cadrul structurii de audit public intern, acestea sunt supuse și
ele emiterii de proceduri de sistem sau operaționale, după caz. Noțiunea de procedură este utilizată în
cadrul prezentului raport în sensul dat de Ordin nr. 600/2018.
Având în vedere acest lucru, este necesar ca structurile de audit public intern să analizeze și să decidă câte
dintre activitățile derulate trebuie să fie procedurate (adică să se emită o procedură scrisă pentru acea
activitate). În acest context gradul de procedurare poate varia de la o entitate la alta, în funcție de judecata
profesională aplicată. De asemenea, pentru activitățile procedurabile, se va stabili care este gradul de
emitere a procedurilor. În mod firesc ținta este de 100%, urmărindu-se apropierea cât mai mult de acest
scor.
III.4.1. Emiterea normelor proprii
La nivelul ordonatorului principal de credite
La nivelul Primăriei Municipiului Gheorgheni Normele proprii de organizare şi funcţionare a auditului
intern au fost întocmite.
La nivelul Municipiul Gheorgheni în cursul anului 2021, activitatea de audit s-a desfăşurat în baza
normelor metodologice proprii de audit intern privind exercitarea acestei activități .Normele elaborate au
fost avizate cu nr.74256/09.12.2014 de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov Serviciul de Audit Public Intern, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru
aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.
La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
Nu este cazul.
La entitățiile subordonate auditul intern este asigurat de către organul ierarhic superior Municipiul
Gheorgheni.
III.4.2. Emiterea procedurilor scrise specifice activităţii de audit public intern
La nivelul ordonatorului principal de credite
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La nivelul structurii de audit public intern din cadrul Municipiului Gheorgheni au fost identificate un
număr de 23 activități. Dintre acestea s-a stabilit că un număr de 23 activități sunt procedurabile, ceea ce
reprezintă circa 100%. Activitățile stabilite ca fiind procedurabile sunt următoarele:
Ordinul de serviciu PO-01
Audit intern PO-02
Notificare privind declanșarea misiunii de audit PO-03
Colectarea și prelucrarea informațiilor PO-04
Stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea riscurilor PO-05
Elaborarea programului de audit PO-06
Ședința de deschidere PO-07
Fișa de identificare și analiza problemelor PO-08
Constatarea și raportarea iregularităților PO-09
Revizuirea documentelor de lucru PO-10
Ședința de închidere PO-11
Elaborarea proiectului de audit public intern PO-12
Transmiterea proiectului de raport de audit intern PO-13
Reuniunea de conciliere PO-14
Raportul de audit public intern PO -15
Difuzarea raportului de audit public intern PO-16
Urmărirea recomandărilor PO-17
Evaluarea inițială control intern PO-18
Planul multianual de audit PO-19
Planul anual de audit public intern PO-20
Intervenția la fața locului PO-21
Studiul preliminar PO-22
Evaluarea gradului de încredere în controlul intern PO-23
Din cele 23 activități procedurabile au fost emise un număr de 23 proceduri scrise, ceea ce reprezintă un
grad de emitere al procedurilor de 100%.
La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
Nu este cazul.
La entitățiile subordonate auditul intern este asigurat de către organul ierarhic superior Municipiul
Gheorgheni.
III.5. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern
III.5.1. Elaborarea şi actualizarea Programului de Asigurare şi Îmbunătățire a Calităţii (PAIC)
În conformitate cu prevederile punctului 2.3.7. din anexa nr. 1 la HG nr. 1086/2013, la nivelul structurii
de audit public intern se elaborează un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii (PAIC) sub toate
aspectele auditului intern, care să permită un control continu al eficacităţii acestuia.
Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern trebuie să garanteze că
activitatea de audit intern se desfăşoară în conformitate cu normele, instrucțiunile şi Codul privind
conduita etică a auditorului intern şi să contribuie la îmbunătăţirea activităţii structurii de audit public
intern.
La nivelul ordonatorului principal de credite
La nivelul structurii de audit public intern din cadrul Municipiului Gheorgheni nu este elaborat planul de
asigurare și îmbunătăţire a activității, deoarece în cadrul compartimentului de audit intern al Municipiului
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Gheorgheni există un singur post de auditor intern. Nu există șef compartiment și nu se realizează
supervizarea.
La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
Nu este cazul.
La entitățiile subordonate auditul intern este asigurat de către organul ierarhic superior Municipiul
Gheorgheni.
III.5.2. Realizarea evaluării externe
La nivelul ordonatorului principal de credite
În anul 2021, activitatea de auditul intern din cadrul entității nu a fost evaluată de către Curtea de Conturi
a României, de către UCAAPI sau de către alte entităţi.
La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
Nu este cazul.
La entitățiile subordonate auditul intern este asigurat de către organul ierarhic superior Municipiul
Gheorgheni.
III.6. Resursele umane alocate structurii de audit intern
Într-un moment în care se pune accent sporit pe responsabilitatea organizațională, pe îmbunătățirea
controlului intern, pe managementul riscurilor și pe guvernanța corporativă, ar trebui să se pună tot mai
mult accent și pe structurile de audit intern.
Pentru a-și îndeplini obiectivele, este important ca structura de audit intern să aibă acces la resurse umane
care să posede abilitățile necesare în acest scop.
III.6.1. Ocuparea posturilor la data de 31 decembrie a anului de raportare
La nivelul ordonatorului principal de credite
La nivelul entității, la data de 31 decembrie 2021, structura de audit public intern avea alocate un număr
de 0 posturi de conducere, dintre care 0 posturi ocupate și 0 posturi vacante.
Din punctul de vedere al posturilor de execuție, la data de 31 decembrie 2021, structura de audit public
intern avea alocate 2 posturi, dintre care 1 post ocupat și 1 post vacant. 1post a fost înfințat prin Hotărârea
Consiliului Local Gheorgheni cu nr.196/23.12.2021, postul va fi ocupat în cursul anului 2022
La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
Nu este cazul.
La entitățiile subordonate auditul intern este asigurat de către organul ierarhic superior Municipiul
Gheorgheni.
III.6.2. Fluctuația personalului în cursul anului de raportare
La nivelul ordonatorului principal de credite
Referitor la funcțiile de conducere
La nivelul Municipiul Gheorgheni la data de 01 ianuarie 2021 existau un număr de 0 persoane care ocupau
funcții de conducere în cadrul structurii de audit public intern.
Referitor la funcțiile de execuție
La nivelul Municipiului Gheorgheni la data de 01 ianuarie 2021 exista 1 persoană care ocupa funcţia de
execuție în cadrul structurii de audit public intern. Pe parcursul anului 2021 s-au înfințat
1post prin Hotărârea Consiliului Local Gheorgheni cu nr.196/23.12.2021, postul va fi ocupat în cursul
anului 2022, nici o persoană de execuţie nu au părăsit structura de audit intern.
Rată de fluctuaţie a personalului de execuţie este 0.
La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
Nu este cazul.
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La entitățiile subordonate auditul intern este asigurat de către organul ierarhic superior Municipiul
Gheorgheni.
III.6.3. Structura personalului și pregătirea profesională la data de 31 decembrie
La analiza structurii personalului au fost luate în calcul următoarele criterii: experiența în auditul public
intern, domeniul studiilor de specialitate, limbi străine vorbite, certificări naționale și internaționale
deținute precum și calitatea de membru în organizații profesionale naționale și internaționale.
Toate aceste elemente, alături de pregătire profesională a personalului, contribuie la o analiză calitativă a
resursei umane, factori extrem de important în derularea activității de audit public intern.
La nivelul ordonatorului principal de credite
Nu există personal de conducere la nivelul structuri de audit public intern.
La nivelul personalului de execuție este un post de auditor public intern ocupat experiența auditorului
peste 5 ani cu studii economice, limb stăine vorbită limba maghiară, nu are calitate de membru în
organizații profesionale naționale și internaționale.
La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
Nu este cazul.
La entitățiile subordonate auditul intern este asigurat de către organul ierarhic superior Municipiul
Gheorgheni.
III.6.4. Asigurarea perfecţionării profesionale continue
La nivelul ordonatorului principal de credite
La nivelul Municipiului Gheorgheni gradul de participare la pregătire profesională este de 100%.
Numărul mediu de zile de pregătire profesională pentru fiecare persoană este de 15, fiind realizate astfel:
1 zile prin cursuri de pregătire online;
14 zile prin studiu individual;
0 zile prin alte forme de pregătire.
La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
Nu este cazul.
La entitățiile subordonate auditul intern este asigurat de către organul ierarhic superior Municipiul
Gheorgheni.
III.6.5. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern
Conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 672/2002, sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile
desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea
sistemului de control managerial.
Conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 672/2002, auditul public intern se exercită asupra
tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate,
aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entităţi publice.
Conform prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 672/2002, structura de audit public intern auditează,
cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) activităţile financiare sau cu implicații financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul
constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor
provenite din finanţare externă;
b) plățile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
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c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din
domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativteritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanță, precum
şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.
Din interpretarea cumulată a articolelor de lege menționate mai sus, rezultă faptul că sfera auditabilă
trebuie acoperită integral într-un interval de trei ani, în funcție de riscurile asociate activităților. Astfel,
structura de audit intern trebuie organizată astfel încât să dispună de resursele necesare în vederea
auditării, într-un interval de trei ani, pe bază de analiză de risc, a tuturor activităților derulate de entitatea
publică.
Având în vedere prevederile legale din anexa 1 la HG nr. 1086/2013, respectiv:
Punctul 2.4.1.2. lit. b): ”planificarea anuală cuprinde misiunile ce se realizează pe parcursul unui an, ţinând
cont de rezultatul evaluării riscurilor şi de resursele de audit disponibile”;
Punctul 2.4.1.3. lit. i): ”Selectarea misiunilor de audit public intern în vederea cuprinderii în planuri se
face în funcţie de (…) resursele de audit disponibile”;
Punctul 2.4.1.5.3.: ”Planul de audit intern cuprinde misiunile de audit public intern selectate în
conformitate cu dispoziţiile pct. 2.4.1.3 şi cu resursele de audit disponibile - auditori interni, timp, resurse
financiare.”;
Punctul 2.4.1.5.3.: ”Şeful compartimentului de audit public intern răspunde pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de audit public intern şi asigură resursele necesare îndeplinirii în mod eficient a
planului anual de audit public intern.”
și ținând cont de prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 672/2002(R), respectiv: ”Compartimentul de
audit public intern este dimensionat, ca număr de auditori, pe baza volumului de activitate şi a mărimii
riscurilor asociate, astfel încât să asigure auditarea activităţilor cuprinse în sfera auditului public intern”,
rezultă faptul că stabilirea resurselor necesare ale structurii de audit public intern (dimensionarea
structurii) se poate realiza în cadrul procesului de planificare anuală și multianuală, acolo unde sunt
analizate sfera auditabilă, riscurile asociate acesteia precum și resursele necesare.
La nivelul ordonatorului principal de credite
La nivelul Municipiului Gheorgheni, având în vedere resursa de personal existentă menționată la punctul
II.6.1. de mai sus, respectiv un 1 post ocupat, gradul de acoperire al sferei auditabile în 3 ani este de 65
%.
În vederea respectării prevederilor legale și acoperirea integrală (100%) a sferei auditabile într-o perioadă
de trei ani, structura de audit intern ar avea nevoie de un număr total de 2 posturi de auditori interni
ocupate.
La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
Nu este cazul.
La entitățiile subordonate auditul intern este asigurat de către organul ierarhic superior Municipiul
Gheorgheni.
Partea a IV-a. Activitatea de audit public intern derulată în anul de raportare
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IV.1. Planificarea activităţii de audit intern
Planificarea reprezintă activitatea prin intermediul căreia se pun de acord sarcinile ce trebuie îndeplinite
pe o anumită perioadă de timp cu resursele disponibile pentru îndeplinirea acestor sarcini.
În ceea ce privește funcția de audit public intern, activitatea de planificare se realizează multianual, pe o
perioadă de 3 ani, dar și anual. Calculul și repartizarea resurselor se realizează doar pe orizontul de timp
mai scurt (1 an).
IV.1.1. Planificarea anuală și multianuală
Primul pas în realizarea planificării este identificarea sferei auditabile, care este compusă din totalitatea
activităților sau structurilor care își desfășoară activitatea în cadrul entității publice.
Planificarea are la bază evaluarea riscurilor aferente activităților derulate în cadrul entității publice și
prioritizarea acestor activități în funcție de scorul de risc. Acest scor de risc este cel ce va determina
momentul în care respectiva activitate va fi auditată de către structura de audit public intern.
Având în vedere faptul că riscurile asociate activităților sunt generate de mediul economic și social în care
activitatea este derulată, apare necesitatea ca riscurile să fie reevaluate periodic, pentru a fi urmărite în
dinamica lor. În acest context, planul multianual de audit public intern trebuie actualizat anual, iar acest
lucru trebuie să stea la baza elaborării planului anual de audit public intern.
De asemenea, pentru realizarea unei analize de risc fundamentate dar și pentru a reduce gradul de
subiectivitate al analizei de risc, considerăm necesar utilizarea unor criterii de analiză a riscurilor bine
definite, cu explicarea modalității efective de realizare a analizei de risc și de stabilire a punctajului
scorului de risc.
La nivelul ordonatorului principal de credite
Criteriile de analiză de risc utilizate în cadrul planificării anuale și multianuale sunt următoarele: mediu
de control, complexitatea operațiunilor,calitatea managementului, rezultatele ultimului audit, modificările
legislative, perioada scursă de la ultimul audit.
Planificarea anuală s-a efectuat cu următori pași :
- identificarea activităților auditabile
- identificarea riscurilor asociate inerente
- stabilirea nivelului riscurilor și a nivelului de apreciere a acestora
- determinarea punctajului total al riscurilor
- clasarea și ierarhizarea activităților pe categorii de risc în funcție de punctajul total
La nivelul Municipiul Gheorgheni, a fost elaborată o procedură operațională referitoare la activitatea de
planificare multianuală și anuală, iar această planificare se realizează ținând cont de structurile şi
activitățile din cadrul entității.
La nivelul entitățiilor subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
Nu este cazul.
IV.2. Realizarea misiunilor de audit intern
IV.2.1. Realizarea misiunilor de asigurare
IV.2.1.1. La nivelul ordonatorului principal de credite
La nivelul Municipiului Gheorgheni în anul 2021 au fost realizate un număr de 6 misiuni de asigurare.
Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a
constatat că în cadrul a:
2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar;
3 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil;
0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achiziţiilor publice;
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2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;
0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul IT;
0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul juridic;
0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul fondurilor comunitare;
2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii;
4 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM;
0 misiuni de asigurare s-au abordat alte domenii.
În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2021 s-a constatat 0 iregularitate, astfel:
Număr
iregularități
Domeniul
constatate
Bugetar
Financiar-contabil
Achiziţiilor publice
Resurse umane
Tehnologia informației
Juridic
Fonduri comunitare
Funcţiile specifice entităţii SCM/SCIM
Alte domenii
TOTAL
Recomandările neînsușite reprezintă recomandările care au fost incluse în raportul final de audit intern,
dar pentru care conducătorul entității publice nu și-a dat avizul în conformitate cu prevederile punctului
6.6.6. din HG nr. 1086/2013.
În cadrul Municipiului Gheorgheni toate recomandările au fost avizate de către ordonatorul principal de
credite.
Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se referă la recomandările
formulate de către structura de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare anterioare și pentru care
structura de audit intern are obligația urmăririi modului de implementare.
În acest context, în cursul anului 2021 au fost urmărite un număr de 30 recomandări, cu următoarele
rezultate:
30 recomandări implementate, din care:
20 recomandări implementate în termenul stabilit;
0 recomandări implementate după termenul stabilit;
10 recomandări parţial implementate (în curs de implementare)
Număr
de
Număr
de
recomandări Număr de recomandări
recomandări
parțial implementate
neimplementate
implementate
pentru care
pentru care
Domeniul
cu termenul
cu termenul
în
după
termenul de
termenul de
de
de
termenul termenul implementare
implementare
implementare
implementare
stabilit stabilit stabilit nu a
stabilit nu a
depășit
depășit
fost depășit
fost depășit
20

Bugetar
Financiar-contabil
11
5
Achiziţiilor publice
Resurse umane
4
Tehnologia
informației
Juridic
Fonduri comunitare Funcţiile
specifice
3
2
entităţii
SCM/SCIM
2
3
Alte domenii
-TOTAL 1
20
10
0
0
TOTAL 2
30
0
0
Menționez urmâtorul: 10 recomandare din domeniul financiar contabil, 2 recomandare cu funcții specifice
și 3 din domeniul SCIM a fost implementat parțial care se va continua în anul 2022 fiin procedura mai
complexă și necesită timp, dar este în termenul de implementare.
IV.2.1.2. La nivelul entităților subordonate
Nu este cazul.
IV.2.2. Realizarea misiunilor de consiliere
IV.2.2.1. La nivelul ordonatorului principal de credite
Nu a fost realizat misiuni de consiliere.
IV.2.2.2. La nivelul entităților subordonate
Nu este cazul.
La entitățiile subordonate auditul intern este asigurat de către organul ierarhic superior Municipiul
Gheorgheni.
IV.2.3. Realizarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern
IV.2.3.1. La nivelul ordonatorului principal de credite
Nu este cazul.
La entitățiile subordonate auditul intern este asigurat de către organul ierarhic superior Municipiul
Gheorgheni.
IV.2.3.2. La nivelul entităților subordonate
Nu e cazul.
Partea a V-a – Comitetul de Audit Intern
Nu este cazul
Partea a VI-a – Concluzii
VI.1. Concluzii privind activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul instituţiei publice
Puncte tari
- în cadrul instituției este organizat un compartiment de audit public intern
- independența auditorului este asigurată
- raportarea activităţii se face direct ordonatorului principal de credite
- în cadrul compartimentului de audit, auditorul este stabil, având o vechime de peste 5 ani
- normele proprii pentru exercitarea auditului intern sunt elaborate și avizate
- procedurile sunt elaborate și implementate
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- planificarea activității de audit se face anual și multianual
- recomandările formulate în rapoartele de audit au fost implementate în totalitate la termenele stabilite
Activitatea de audit public intern a contribuit la adăugarea de valoare în cadrul entității publice locale,
prin recomandările formulate cu ocazia misiunilor de audit realizate. Aceste recomandări au determinat
structurile de audit să-și perfecționeze activitățile și să-și îmbunătățească sistemul de control intern. În
urma implementării recomandărilor formulate pierderile și cheltuielile ineficiente pot fi diminuate sau
anulate și contribuie la eficientizarea întregii activității.
Puncte slabe
- număr de auditori insuficient , activitatea de audit s-a desfăşurat cu un singur auditor astfel că nu s-a
putut realiza funcţia de supervizare a misiunilor de audit public intern realizate
- nu se pot audita cel puţin o dată la trei ani toate activităţile prevăzute de legea auditului.
- salarizare neadecvată faţă de cerințele postului
VI.2. Concluzii privind activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul entităţilor subordinate
Nu este cazul.
Partea a VII-a – Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern
VII.1. Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de audit intern desfăşurată la nivelul instituţiei publice
La sfărșitul anului 2021 a fost înfințat încă un post de auditor și în cursul anului 2022 se va ocupa postul
,prin urmare art.2(f) din cadrul Legii nr.672/2002 va fi respectată .
Renumerația auditorului să fie în corelație cu complexitatea funcției. Cu toate că legislația în vigoare nu
prevede coeficienți pentru salariul de bază în administrațiile locale salariul auditorului nu este adecvată
făță de cerințele postului, deoarece este în funcție de bugetul de venituri și cheltuieli.
UCAPI să facă demersurile pentru reintroducerea sporului de complexitate pentru funcția de auditor
public intern.

IV.

COMPARTIMENT TURISM și IMAGINE

Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică funcţionează cu sediul în Municipiul
Gheorgheni, Piaţa Libertăţii nr. 22, judeţul Harghita.
Scopul bine definit al acestuia este promovarea și dezvoltarea turismului în municipiul Gheorgheni şi
creșterea fluxului turistic prin conceperea și susținerea unor pachete turistice, cu conținut de programe
atractive. Dat fiin faptul că și anul 20201 a fost marcată de pandemia Covid 19 a fost suspendat relația
cu publicul iar CNIPT nu putea baza pe primirea, informarea și orientarea turiștilor. Astfel activitatea
CNIPT a fost axată pe conștientizarea populației asupra restricțiilor și reglementărilor pandemiei. În cursul
anului personalul CNIPT Gheorgheni a fost implicat în mai multe activități și acțiuni, precum:
- 1. Identificarea posibilităților de dezvoltare a turismului activ în destinația turistică GheorgheniLacu Roșu
- 2. Identificarea posibilităților de dezvoltare a turismului activ în destinația turistică GheorgheniLacu Roșu
- 3. Asistență turistică pt. studenții programului Erasmus
- 5. Identificarea posibilităților de dezvoltare a turismului activ în destinația turistică GheorgheniLacu Roșu
- 6. Acțiune de ecologizare în valea Pârâului Belchia
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7. Activități de atenționarea și constientizarea populației asupra împrejurimilor COVID 19
8. Participare la o ședință cu tematica organizării unui Festival Cultural de nivel al Depresiunii
Giurgeului
- 9. Verificarea stării echipărilor în Canionul Pârâului Sec
- 10. Asistență turistică pentru echipa Ski&Outdoor Magazin cu scop de promovare a turismului
destinației turistice Gheorgheni- Lacu Roșu
- 11. Montarea decorațiunilor de sărbători pe teritoriul Municipiului Gheorgheni.
Acestea sunt care vizează direct dezvoltarea infrastructurii turismului activ în Detinația Turistică
Gheorgheni- Lacu Roșu conform brandului Outdoor Capital of Transilvania. După fiacare activitate a fost
întocmit câte un raport final de program.
În afară de activitățile de amenajare a infrastructurii turistice, personalul CNIPT Gheorgheni a fost
implicat în tăierea arborilor periculoși de pe teritoriul Municipiului Gheorgheni conform avizelor eliberate
de comisia specială a municipalității. În colectivul de cadre al Municipiului Gheorgheni numai angajatul
CNIPT Gheorgheni, Simon László are calificativul tehnic pentru Alpinism utilitar și pentru Exploatarea
și toaletarea arorilor.
În perioadele când turismul funcționează fără probleme și restricții globale C.N.I.P.T. Gheorgheni se
dovedeşte foarte util pentru turiștii români și străini, solicitând informații specifice cu privire la posibilități
de cazare, oferte de programe, trasee și obiective turistice din zonă, orare de funcționare, tarife, rezervări
de bilete de avion, mersul trenurilor, programe de plecare a autobuzelor spre diferite localități, locația
anumitor clădiri / instituții, informații generale despre destinația turistică Gheorgheni- Lacu Roșu, etc.
Centrul fiind dotat în cadrul proiectului cu echipamente IT de performanţă (hardware şi software) şi
mobilier, personalul încadrat în activitatea acestuia desfăşoară activităţi eficiente pentru toate categoriile
de persoane fizice şi juridice care sunt în relaţie cu acesta.
Canalele de comunicare utilizate sunt contactul în mod direct în cadrul târgurilor şi evenimentelor, email
/ telefon şi promovări on-line.
Totodată se realizează o promovare eficientă şi prin intermediul mass-mediei autohtone, pe această cale
asigurându-se şi o prezentare transparentă a activităților desfășurate în Centru.
-

V.

SECRETAR GENERAL AL UAT

V/A. COMPARTIMENT ARHIVĂ ŞI EVIDENŢA DOCUMENTELOR
Cele mai importante repere ale activității desfășurate au fost reprezentate de:
1. Îndosarierea documentelor – în cursul anului 2021 am realizat numerotarea–îndosariereacertificarea totală a documentelor, conform tabelului:
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Nr. Creator de documente
crt.
1. Secretar general al UAT
Gheorgheni
2.
Prestații și servicii sociale
3.

4.

Starea de pregătire a Nr.
documentelor
u.a.
Nepregătit
14
corespunzător
Pregătit corespunzător

Acordarea
drepturilor
persoanelor cu handicap/ Pregătit corespunzător
vârstnice
Aplicare
legii
fond nepregătit
funciar, agricol, cadastru
corespunzător

3
23

Observații
Am
efectuat
legarea,
numerotarea și inventarierea
Am efectuat doar legarea
dosarelor
Am
efectuat
dosarelor

legarea

Am
efectuat
legarea,
numerotarea și inventarierea
5.
Am efectuat doar legarea
Relații cu publicul
Pregătit corespunzător 23
dosarelor
6.
Am efectuat doar legarea
Resurse umane
Pregătit corespunzător 52
dosarelor
7.
Am efectuat prelucrarea
Fond. IPEG Harghita –
documentelor în cadrul
Nepregătit
documente cu termen de
21
activității
în
folosul
corespunzător
păstrare permanent
comunității desfășurate în
Comp. Arhivă.
8.
Am efectuat prelucrarea
Fond. IPEG Harghita –
documentelor în cadrul
Nepregătit
documente cu termen de
558
activității
în
folosul
corespunzător
păstrare expirat
comunității desfășurate în
Comp. Arhivă.
9.
Am efectuat prelucrarea
Fond. U.E. Cianod –
documentelor în cadrul
Nepregătit
documente cu termen de
20
activității
în
folosul
corespunzător
păstrare permanent
comunității desfășurate în
Comp. Arhivă.
10.
Am efectuat prelucrarea
Fond. U.E. Cianod –
documentelor în cadrul
Nepregătit
documente cu termen de
493
activității
în
folosul
corespunzător
păstrare expirat
comunității desfășurate în
Comp. Arhivă.
TOTAL UNITĂȚI ARHIVISTICE
1338
2. Inventarierea documentelor – conform registrului de evidență a intrărilor-ieșirilor unităților
arhivistice am înregistrat următoarele inventare:
Nr. Data
crt. inventarierii

Creator de documente

1.

Audit public intern

21.12.2021

Datele
extreme
2011
2017

131

Număr
inventar

Nr. u.a

1527-1532

24

24

Secția
Gospodăria
Comunală
Secretar general al UAT
Gheorgheni
Administrația
Publică
Locală

1950
1951
1990
2008
2010
2017

2.

20.09.2021

3.

18.03.2021

4.

05.05.2021

5.

05.05.2021

6.

05.07.2021

7.

08.09.2021

8.

16.02.2021

9.

19.02.2021

10.

30.03.2021

11.

17.03.2021

12.

06.01.2021

Prestații și servicii sociale 2020
Acordarea
drepturilor
2019
persoanelor cu handicap/
2020
vârstnice
2016
Contabilitate
2018
1993
Contabilitate
2019
1996
Contabilitate
2019
1958
Financiar
2001
Financiar
2019

13.

18.03.2021

Financiar

14.

19.03.2021

Financiar

15.

19.03.2021

16.

17.11.2021

17.

08.09.2021

18.

22.04.2021

19.

12.08.2021

20.

08.09.2021

21.

15.06.2021

22.
23.
24.
25.

20.08.2021
21.09.2021
22.09.2021
24.09.2021

Administrația
Locală

Publică 1990
2020

2006
2012

2013
2014
2008
Juridic
2018
2001
Juridic
2020
Aplicare
legii
fond 2010
funciar, agricol, cadastru 2017
2016
Relații cu publicul
2019
Relații cu publicul
2020
2019
Relații cu publicul
2020
2016
Resurse umane
2019
Resurse umane
2020
Resurse umane
2018
Resurse umane
2019
Resurse umane
2020

1506
1371
1372
1457-1459,
1465-1469
1003-1010
1451-1456
1470-1472
1476

1
14
300
429
3

1501-1502

23

1344-1348

169

1349-1356

189

1419-1437

66

1307-1336
1360-1370
1279
1381, 1384
1387, 1390
1393, 1397

184
30
17

1402-1406

31

1407-1418

57

1512-1526

36

1358-1359,
1491
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1460-1464

15

1483-1485
1490, 1486
1487-1489

9

1473-1475

25

1500
1507
1508
1509

12
4
6
5

9

25

TOTAL UNITĂȚI ARHIVISTICE

1789

3. Referitor la întocmirea adeverințelor și copiilor de documente am realizat următoarele
activități:
• Adeverințe din fondul C.A.P Gheorgheni – 1/1 cerere rezolvată
• Adeverințe din fondul I.P.E.G HARGHITA – 1/1 cerere rezolvată
• Adeverințe din fondul U.E. CIANOD – 3/3 cereri rezolvate
• Alte feluri de cereri din partea instituțiilor publice sau persoane fizice – 1/1 cerere rezolvată
• Copierea sau scanarea documentelor pentru uz intern – 10-20 cazuri/ săptămână
4. Înregistrarea sigiliilor noi/ declasarea sigiliilor vechi – pe baza Registrului de evidență a
ștampilelor și sigiliilor putem enumera următoarele cazuri:
• Secretar general al UAT/ 01.02.2021/ Proces-verbal de înregistrare nr. 1/2021 – 1 ștampilă
• Stare Civilă/ 23.04.2021/ Proces-verbal de înregistrare nr. 2/2021 – 3 ștampile
• Serviciul financiar/ 23.06.2021/ Proces-verbal de înregistrare nr. 3/2021 – 1 ștampilă
• SPPL/ 23.06.2021/ Proces-verbal de înregistrare nr. 4/2021 – 1 ștampilă
• SPCLEP/ 23.06.2021/ Proces-verbal de înregistrare nr. 5/2021 – 1 ștampilă
• Direcția economică/ 13.10.2021/ Proces-verbal de înregistrare nr. 6/2021 – 4 ștampile
• Secretar General al UAT/ 09.11.2021/ Proces-verbal de înregistrare nr. 7/2021 – 2 ștampile
5. Lucrări de selecționare
În cursul anului 2021 am efectuat predarea spre distrugere a documentelor cu termeni de păstrare
expirat, conform următoarelor:
• ștampile selecționate pa baza Proces-verbal de selecționare nr. 1/ 23.02.2021 aprobată integral de
către Serviciul Județean Harghita a Arhivelor Naționale pe baza adresei nr. SJANHR-625U/06.08.2021.
• ștampile selecționate pa baza Proces-verbal de selecționare nr. 2/ 23.04.2021 aprobată integral de
către Serviciul Județean Harghita a Arhivelor Naționale pe baza adresei nr. SJANHR-625U/06.08.2021.
• documente cu termeni de păstrare expirat selecționate pa baza Proces-verbal de selecționare nr. 3/
15.07.2021 aprobată cu rețineri de către Serviciul Județean Harghita a Arhivelor Naționale pe baza
adresei nr. SJANHR-625-U/06.08.2021.
6. Actualizare nomenclator arhivistic
Actualizarea nomenclatorului arhivistic al Municipiului Gheorgheni a fost finalizat la data de
23.12.2021 în urma propunerilor primite de la direcțiile/ serviciile/ compartimentele creatoare de
documente și transmis spre confirmare către SJANHR Miercurea Ciuc la data de 03.01.2022. Confirmarea
instituției competente nr. SJANHR-32-U/ 28.01.2022 a fost înregistrată la data de 08.02.2022 sub nr.
1998.
7. În registrul de depozit privind circulația documentelor sunt înregistrate 126 cazuri în anul
2021.
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8. Separarea documentelor cu valoare istorică între documente curente, începerea formării
fondului istoric al Municipiului Gheorgheni. (Este în curs)
9. În cursul anului 2021 din lipsă de spațiu am fost nevoiți să cerem executarea unor reparații din
forțe și mijloace proprii în spațiile de depozitare a Compartimentului arhivă și evidența documentelor pe
baza notei de fundamentare nr. 12954/15.09.2021. În cursul anului au fost achiziționate uși metalice, dar
montarea acestora precum și montarea pe suprafață a instalației electrice nu s-a realizat până în prezent.
Continuarea lucrărilor de lărgire este justificată și tratată ca prioritate.

V/B. COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
Compartimentul administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Municipiului Gheorgheni, funcţionează în directă coordonare a secretarului general al Municipiului
Gheorgheni, cu un singur funcţionar public de execuție de consilier, grad profesional superior.
Prezentarea sintetică a activității desfășurate în cadrul acestui Compartiment, în cursul anului 2021.
A. Activităţile legate de hotărârile adoptate de Consiliul Local Gheorgheni, respectiv de dispoziţiile
emise de primarul Municipiului Gheorgheni:
1. Înregistrarea, într-un registru special al Compartimentului administraţie publică locală, a
referatelor de aprobare, notelor de fundamentare,
rapoartelor de specialitate ale
compartimentelor de resort, avizelor, proceselor verbale ale comisiilor de specialitate, respectiv
ale ședințelor Consiliului Local şi a altor documentelor depuse la acest compartiment – anul
2021 a fost încheiat cu un număr de 832 de înregistrări, menţionând că referatul de aprobare,
respectiv raportul de specialitate cu titlu/tema identică au fost înregistrate sub același număr;
2. Elaborarea/redactarea proiectelor de hotărâre, respectiv o parte din dispoziţiile primarului,
precum şi finalizarea acestora – hotărâri, dispoziţii – în anul 2021 au fost redactate 219 proiecte
de hotărâre, respectiv au fost finalizate/aprobate 211 hotărâri ale Consiliului Local Gheorgheni,
au fost redactate din cadrul acestui Compartiment în jur de 300 dispoziţii;
3. Redactarea dispoziţiilor de convocare la şedinţă, respectiv traducerea lor în limba maghiară,
redactarea proceselor-verbale de afişare ale acestora. În cursul anului 2021 au fost emise de
primarul Municipiului Gheorgheni un număr de 26 dispoziţii privind convocarea şedinţelor de
consiliu. Dispoziţiile de convocare au fost aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe tabla de
afişaj a Municipiului Gheorgheni și pe site-ul oficial al Municipiului Gheorgheni –
www.gheorgheni.ro – atât în limba română cât şi în limba maghiară, conform prevederilor legale
în vigoare, în acest sens au fost redactate 26 procese verbale de afișare.
4. Pregătirea/întocmirea dosarelor speciale/de lucru ale şedinţelor Consiliului Local Gheorgheni;
scanarea documentelor şedinţei (dispoziţia de convocare, proiecte de hotărâre, anexele acestora,
după caz, referat de aprobare, nota de fundamentare, rapoarte de specialitate şi diferite adrese,
după caz, etc.) şi transmiterea lor, prin e-mail, consilierilor locali şi personalului de conducere al
Municipiului Gheorgheni, respectiv upload pe GyHNasserver, xerocopierea documentelor
şedinţei şi întocmirea dosarelor de lucru pentru şedinţă de consiliu – 7 dosare/ședință
5. Finalizarea, înregistrarea şi transmiterea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului
Gheorgheni, respectiv a dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului Gheorgheni, în exemplare
originale, către Prefectul judeţului Harghita, în vederea verificării legalităţii acestora – în
termenul prevăzut de O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ – redactarea adreselor de
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

comunicare, respectiv înregistrarea acestora în registrul general al Municipiului Gheorgheni. În
anul 2021 au fost transmise către Prefectul judeţului Harghita 25 adrese de comunicare a H.C.L
şi 126 adrese de comunicare a dispoziţiilor.
Hotărârile Consiliului Local au fost evidenţiate atât într-un registru special, cât şi electronic; au
fost create 12 dosare cu hotărâri originale care vor fi legate în volume de către un specialist.
Dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Gheorgheni au fost înregistrate într-un registru
special, respectiv şi electronic; dispoziţiile originale sunt depuse în dosare speciale – în cursul
anului 2021 au fost create 18 dosare speciale cu dispoziţiile originale ale primarului – care vor fi
legate în volume de către un specialist în domeniu.
Aranjarea documentelor şedinţelor Consiliului local în dosare speciale – după aprobarea
procesului-verbal al şedinţei respective urmăreşte finalizarea/aranjarea dosarului special al
şedinţei Consiliului Local, pentru arhivare, care constă din:
→ depunerea în dosarul special al şedinţei, pe lângă celorlalte documente (dispoziţia de
convocare, procesul verbal de afişare a dispoziţiei de convocare, tabel nominal cu
prezenţa, proiecte de hotărâre, referat de aprobare/notă de fundamentare, raport de
specialitate, avize, adrese, după caz, procese verbale ale sedințelor comisiilor de
specialitate, etc.) următoarelor acte: procesul-verbal aprobat al şedinţei respective, o
copie din adresa de comunicare a hotărârilor către prefect, procesul-verbal de afişare a
hotărârilor; hotărârile consiliului local adoptate la şedinţa respectivă, în copii certificate
cu originalul;
→ numerotarea paginilor, redactarea opisului, şnuruirea dosarului, sigilarea şi asigurarea
semnării acestuia de către secretarul general al municipiului şi preşedintele şedinţei
respective.
În anul 2021 au fost create 46 dosare speciale ale şedinţelor Consiliului Local Gheorgheni,
datorită faptului că documentele unor şedinţe au fost aranjate în două sau mai multe volume care
urmează să fie arhivate.
Scanarea şi transmiterea, prin e-mail, a hotărârilor adoptate de Consiliul Local Gheorgheni, către
personalul de conducere a Municipiului Gheorgheni. Comunicarea hotărârilor, dispoziţiilor, prin
e-mail, compartimentelor de resort/salariaţilor interesaţi din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Gheorgheni şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local
Gheorgheni – cele 211 hotărâri adoptate de Consiliul Local Gheorgheni în anul 2021 au fost
transmise/comunicate în termen legal; Comunicarea H.C.L, respectiv a dispozițiilor emise de
primar către primar/persoanelor/compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului – HCL prin e-mail, după caz, în exemplare originale, și în copie pentru
primar – prin notă internă – iar dispozițiile pe bază de semnătură – în anul au fost înregistrare
768 poziții în Registrul de iesire al compartimentului.
Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ, respectiv de
interes public. Multiplicarea, scanarea, respectiv asigurarea afişării acestora pe tabla de afişaj şi
pe site-ul Municipiului Gheorgheni – luând în considerare protecția datelor personale. În anul
2021 au fost afişate pe site-ul Municipiului Gheorgheni: 211 hotărâri – respectiv au fost
întocmite 25 de procese-verbale de afişare ale hotărârilor consiliului local.
Ţinerea evidenţei privind prezenţa consilierilor locali la şedinţele de consiliu (pe baza tabelului
nominal semnat la şedinţă) respectiv la şedinţele comisiilor de specialitate (pe baza proceselor
verbale și foaie de prezenta, predate – întocmite la sedință comisiilor de specialitate). În anul
2021 au fost întocmite și predate către Compartimentul resurse umane şi salarizare 12 situaţii
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privind prezenţa consilierilor locali la ședințele consiliului local, respectiv la sedințele comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local.
B. Ședințele Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, respectiv hotărârile adoptate.
În anul 2021 au fost convocate de Primarul Municipiului Gheorgheni 26 de şedinţe de consiliu, din
care o ședință nu a fost ținută din cauza lipsei cvorumului, respectiv 25 şedinţe ţinute, din care: 12
şedinţe ordinare și 13 şedinţe extraordinare.
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Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni în cursul anului 2021 a adoptat un număr de 211 hotărâri.

Domeniile principale ale hotărârilor adoptate de C. L. Gheorgheni în anul 2021:
– 25 hotărâri privind bugetul local – aprobare, rectificare, execuţie, respectiv impozite şi taxe
locale;
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– 30 de hotărâri privind investiţii publice – aprobare, modificare, completare,
documentaţii/proiecte
– 35 de hotărâri privind patrimoniu – concesionare, închiriere, intabulare etc.
– 17 de hotărâri privind consiliul local: preşedinte de şedinţă,
– 12 hotărâri privind servicii publice/ADI,
– 6 hotărâri privind societăţi comerciale – Vialissima, Monturist
– 21 hotărâri privind instituţiile publice (18) și instituţiile de învăţământ (3);
– 8 hotărâri privind fond funciar
– 8 hotărâri fond forestier
– 11 hotărâri privind resurse umane – aprobare/modificare organigrama, stat de funcţii, salariile
– 4 hotărâri privind Spitalul Municipal Gheorgheni
– 6 hotărâri privind asistenţa socială,
– 11 de hotărâri se referă la: alte domenii
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C. Dispozițiile emise de primarul municipiului Gheorgheni în anul 2021.
În exercitarea atribuţiilor sale stabilite prin art.155 şi art.196, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, în anul 2021 primarul Municipiului Gheorgheni a emis un număr 1188 dispoziţii.

Cele 1188 dispoziţii emise de Primarul Municipiului Gheorgheni, în anul 2021, se împart pe următoarele
domenii principale:
– în domeniul de asistenţă socială au fost emise total 478 dispoziţii, din care:
▪ 244 ajutor social – acordare, suspendare, repunere, încetare;
▪ 121 alocaţie pt. susţinerea familiei – acordare, suspendare, repunere, încetare;
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▪
▪
▪
▪

76 ajutor de încălzire – stabilire /aprobare, încetare, recuperare;
12 ajutor de urgenţă;
21 privind protecţia copilului;
4 stimulent educaţional

– 362 privind resurse umane şi salarizare: stabilire salariu, numire în funcţie, promovare,
încetarea-, suspendarea contractului individual/raportului de muncă,
– 144 dispoziţii privind constituirea diferitelor comisii, respectiv desemnare persoană pentru
exercitarea unor atribuţii
– 28 referitoare la convocarea şedinţelor de consiliu/modificare convocator
– 136 privind ducerea la îndeplinire a mandatului de executare a unei activităţi în folosul
comunităţii,
– 22 modificare BVC,
– 18 alte domenii – urbanism, inventariere, stare civilă, CFP, bun de plată, revocări/modificări
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D. Arhivarea documentelor
În cursul anului 2021 am pregătit – numerotarea filelor, redactarea opisului, legarea, redactarea
fișei de inventar – pentru arhivare 51 dosare speciale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului
Gheorgheni din anul 2020, respectiv 46 dosare speciale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului
Gheorgheni din anul 2021.
Totodată am pregătit pentru arhivare: 16 dosare privind H.C.L. originale din anul 2018, 13 dosare privind
H.C.L. originale din anul 2019, respectiv 13 dosare privind dispoziții emise în anul 2018, respectiv 15
dosare privind dispoziții emise în anul 2019
Total 154 dosare pregătite pentru arhivare
În scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi a diferitelor sarcini Compartimentul administraţie publică
locală a conlucrat cu celelalte compartimente ale aparatului de specialitate al primarului municipiului
Gheorgheni, cu serviciile şi instituţiile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni,
respectiv cu organele de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.
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VI.

DIRECŢIA ECONOMICĂ

VI/A. BIROUL CONTABILITATE
Biroul Contabilitate, structură de profil consacrată în forma sa actuală prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 188 din 2016, este construită pe domeniile de competenţă arondate acestei structuri şi este organizată
pe 2 compartimente de specialitate subordonate direct Şef Biroului – post ocupat prin delegare temporară.
Operațiunile preponderente efectuate de Biroul Contabilitate in cursul anului 2021 sunt urmatoarele:
- verificarea si inregistrarea facturilor intrate la biroul de contabilitate din institutie ;
- verificarea existentei contractelor valabile sau altor documente justificative aferente operatiunilor
facturate;
- angajarea cheltuielilor aferente operatiunilor prevazute in facturile sau documentele primite spre
prelucrare;
- ordonantarea platii contravalorii facturilor si a altor cheltuieli aprobate ,pregatirea acestora in
vederea efectuarii platilor;
- sortarea pe conturi a ordinelor de plata intocmite si a extraselor primite ;
- verificarea ordonantarilor, a extraselor cu ordinele de plata intocmite;
- inregistrarea in contabilitate a ordinelor de plata si a extraselor pe capitole si articole ;
- verificarea operatiunilor derulate prin caserie;
- inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de casa ;
- utilizarea programelor informatice utilizate in procesul de evidenta contabila si intocmire si
executie a bugetului, specifice institutiei;
- urmarirea executiei bugetare;
- inregistrarea in contabilitate a documentelor primare primite privind miscarea materialelor ,si
anume, note de intrare receptie si bonuri de consum;
- urmarirea si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor legate de avansurile acordate ;
- inregistrarea in contabilitate a extraselor privind conturile de disponibil la banci, la care Municipiul
are conturi deschise;
- inregistrarea in contabilitate a altor operatiuni legate de activitatea institutiei.
- cunoasterea si utilizarea programului informatic utilizat in evidentierea imobilizarilor corporale
aflate in patrimoniul institutiei;
- inregistrarea in contabilitate a amortizarii lunare, a reevaluarii si a altor operatiuni legate de
evidentierea imobilizarilor corporale si necorporale;
- deschideri de credite pentru Municipiul Gheorgheni si pentru institutiile publice subordonate si
intocmirea notelor justificative;
- preluarea de la institutiile publice subordonate a raportarilor lunare cu privire la incasari si plati a
bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ,verificarea, centralizarea si
raportarea acestora;
- intocmirea si verificarea situatiei privind monitorizarea salariilor, centralizat cu institutiile publice
subordonate si raportarea acesteia;
- intocmirea ,verificarea si centralizarea bilantelor lunare preluate de la institutiile publice
subordonate si raportarea acesteia;
- Angajarea, ordonantarea si inregistrarea facturilor intrate la institutie,
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- Efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar cu respectarea regulamentului operatiilor
de casa;
- Asigurarea programarii platilor in baza documentatiilor prezentate de serviciul social si a sumelor
primite si efectuarea platilor in numerar cu destinatie speciala(ajutoare de stat,de urgenta);
- Fundamentarea , intocmirea si respectarea programarii platilor prin virament la trezoreria
Gheorgheni;
- Gestionarea platilor prin virament din trezorerie si banci, dupa caz. Pe baza documentelor suport
legale, intocmirea documentelor de plata (OPT si OPME), asigurarea semnarii in timp util a acestora;
- Intocmirea si evidentierea anexelor pentru plata investitiilor;
- Asigurarea in conformitatea documentelor de plata si prezentarea acestora in timp operativ la
trezorerie si banci;
- Verificarea formal si din punct de vedere legal a documentelor prezentate in suportul operatiunilor
de plati prin virament. Urmarirea si respectarea scadentelor la plata rezultate din documentele suport,
prevederile legale sau contractuale, dupa caz;
- Indosarierea documentelor realizate, gestionate in cadrul compartimentelor activitatilor buget,
contabilitate, CFP;
- Asigurarea predarii documentelor create la arhiva institutiei. Asigurarea si respectarea
reglementarilor specifice de arhivare a documentelor in cadrul segmentului de activitate bugetcontabilitate.
- Intocmirea si valorificarea documentele ALOP aferente proiectelor de operatiuni prezentate pentru
aprobare ordonatorului principal de credit.
- Angajarea contractelor, facturilor prezentate la plata, a salariilor, ordonantarea acestora in sistemul
Forexebug;
- Raportarea lunara a anexelor cerute de sistemul Forexebug;
- Raportarea lunara a anexelor privind situatiile financiare trimestriale in sistemul Forexebug;
- Intocmirea si raportarea bugetului initial in sistemul Forexebug;
- Intocmirea si rapotarea rectificarilor bugetare in sistemul Forexebug;
- Intocmirea proiectului bugetului si a bugetului initial pe anul 2021;
- Majorarea, rectificarea bugetului local prin HCL;
- Preluarea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare depuse de institutiile publice
subordinate -16 subunitati – trimestrial si depunerea acesteia la Directia Generala a Finantelor Publice;
- inregistrarea in contabilitate a operatiunilor desfasurate de Piata Agroalimentara Gheorgheni;
- Urmarirea proiectelor cu finantare nerambursabila, intocmirea notelor contabile, a balantelor, dupa
caz.

VI/B. SERVICIUL FINANCIAR-IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Serviciul Financiar Impozite si Taxe Locale a funcţionat în anul 2021, în baza Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, a Hotărârii Consiliului Local Gheorgheni nr. 73/2020 privind modificarea
Organigramei
şi
a
Statului
de
funcţii
al
aparatului
de
specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, ca urmare a reorganizării Serviciului Financiar –ITL,
cu modificările ulterioare, HCL 124/2021 prin care s-a aprobat desfiinţarea funcţiei publice de execuţie
de inspector, I/S, grad profesional asistent, ajungând la o structură a serviciului după cum urmează :
Compartimentul
impunere
şi
constatare
relaţii
cu
publicul
cu
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un număr de trei funcţii publice de execuţie ;
Compartimentul
executare
silită
cu
trei
funcţii
publice
de
execuţie; din care
Compartiment verificări şi contabilitate a veniturilor, în cadrul căruia sunt trei funcţii publice de
execuţie:
Atribuţiile principale ale compartimentelor era administrarea creanţelor fiscale, respectiv:
constatarea, stabilirea si impunerea ITL a persoanelor fizice si juridice, informare şi consiliere de
specialitate in administrarea creanţelor fiscale, controlul, urmărirea silita, încasarea, evidenţierea si
raportarea creanţelor fiscale privind impozitele, taxele locale şi a altor venituri, conform cu reglementările
prevăzute de Codul fiscal , Codul de procedură fiscală, Codul civil, Legea contabilităţii pentru entităţile
publice şi alte acte normative conexe.
Activitatea curentă a serviciului a fost coordonată şi condusă de către şeful serviciului
Întreaga structură organizatorică a Serviciului, în condițiile crizei acute de personal calificat, a fost
dezvoltată şi adaptată astfel încât să facă față necesităţilor cetăţenilor municipiului.
1.Prezentarea activităţilor desfăşurate în perioada analizată în cadrul Compartimentului de
Impunere, Constatare, Casierie - Relaţii cu Publicul
S-au preluat şi prelucrat declaraţiile şi documentele depuse de contribuabili la ghişeele
compartimentului ;
•
Au fost analizate, soluţionate şi operate în baza de date cererile în vederea scutirii de la plata
impozitelor şi taxelor locale a persoanelor fizice şi juridice care se încadrează în prevederile legislaţiei
în vigoare;
• Au fost emise şi eliberate certificate de atestare fiscală - acestea se eliberează în timp real, maxim 2
zile de solicitare;
• Au fost întocmite răspunsuri în conformitate cu legislaţia fiscală, în termen legal, la toate
cererile depuse de către contribuabili/instituţii;
• S-au întocmit borderouri de debite şi/sau scăderi pentru reglementarea situaţiei fiscale a
contribuabililor, acolo unde s-a constatat a fi necesar;
• S-au comunicat valorile impozabile a clădirilor în vederea înstrăinării, respectiv dezbaterii
succesorale, s-au comunicat istoric de ROL fiscal pentru contribuabili care dețin în proprietate
terenuri neintabulate;
• Au fost întocmite referatele în vederea restituirilor şi compensărilor de sume provenite în urma
modificărilor efectuate la rolurile fiscal (scutiri, sume achitate în plus, modificări ale suprafeţelor
impozabile apărute în urma efectuării măsurătorilor cadastrale etc.);
•
Soluţionarea corespondenţei transmise de serviciile interne, de la alte instituţii publice, diverse entităţi
sau contribuabili;
• Păstrarea în condiţii de securitate a dosarelor contribuabililor;
Trebuie remarcat faptul că, activitatea de impunere a bunurilor impozabile este o activitate complexă
ce implică informarea contribuabililor, verificarea şi preluarea declaraţiilor în vederea depunerii la
ghişeele instituţiei, necesită un efort suplimentar din partea angajaților din front office, precum și șefului
serviciului, cine a coordonat şi a condus direct activitatea.
În acest sens, în anul 2021 s-a înregistrat un număr de 22.226 de documente, cu 6946 mai mult
faţă de anul precedent 2020, când s-a înregistrat un număr de 15280 de acte intrate/ieșite în circuitul
•
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intern al serviciului şi cu 2.236 mai mult față de anul 2019, când au fost înregistrate 19.989 de acte,
reprezentând cereri din partea contribuabililor, declaraţii, comunicări, solicitări, contestații, amenzi, etc.
Dintre acestea se regăseau:
• cereri pentru certificate fiscale, istoric ROL fiscal, în număr de total de 3.682 buc. (cu 60 buc.
mai mult față de anul precedent când a fost înregistrat 3.582 buc. cereri), din care 3.192 buc. din
partea persoanelor fizice iar 450 buc. din partea persoanelor juridice;
• 4.137 de declaraţii privind dobândirea / tranzacţionarea mijloacelor de transport față de 1661
declarate în anul 2021, din care numărul autovehiculelor radiate și comunicate se ridică la un
număr de 1656 buc, cu 1241 de cereri mai mult față de anul precedent când s-a înregistrat un
număr 415 cereri de radiere autovehicul;
• S-au operat un număr de 1.492 declarații cu privire la dobândirea/modificarea imobilelor deținute
de contribuabili din care 1.316 prezentate de persoane fizice și 176 din partea persoanelor
juridice. La fiecare declaraţi respectiv solicitare s-a emis acte administrativ fiscale prevăzute de
normele legale, respectiv adeverinţe sau certificate, după caz.
• Peste numărul acestora s-a emis, din oficiu, 1047 decizii de impunere pentru informarea
persoanelor fizice și juridice asupra obligaţiilor de plată anuale, respectiv pentru a aduce la
cunoştinţa restanţierilor, persoane fizice, cuantumul debitelor datorate.
• s-a operat un număr de 74 buc. cereri pentru scutire persoane cu handicap. Au fost gestionate în
cadrul serviciului un număr de 176 scutiri pe matricole .
•
Încasarea veniturilor bugetare prin intermediul casieriei din cadrul Serviciului a fost efectuată de
un referent realizându-și sarcinile de serviciu prin :
• încasarea impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor ;
• întocmirea raportului zilnic de încasări;
• întocmirea zilnică a foilor de vărsământ pe conturi de buget, în vederea depunerii sumelor încasate la
Trezoreria Gheorgheni, în total 3093. buc.;
• colectarea şi depunerea zilnică în condiţii de integritate şi securitate a sumelor încasate la Trezoreria
Gheorgheni;
• stabilirea soldului zilnic al casieriei materializând în 253. borderou desfășurător emise;
• întocmirea zilnică şi corectă a registrelor de casă 253 buc. ;
• transmiterea zilnică în format electronic a borderourilor de încasări prin POS, pe conturi de buget,
către Banca Transilvania 2056 buc.;
• îndrumarea contribuabililor către alte compartimente ale Serviciului Financiar , potrivit cu cererile
acestora în vederea rezolvării unor probleme specifice sau în vederea completării şi actualizării bazei
de date 1768. cazuri ;
• eliberarea de duplicate ale chitanţelor la cererea contribuabililor persoane fizice sau juridice;
• 31 dosare create şi predate pentru păstrare către Arhiva Municipiului Gheorgheni.
În anul 2021 , încasările prin cele două mijloace de plată puse la dispoziţia contribuabililor se
prezinte astfel:
- POS : 2.203.buc chitanțe eliberate în valoare totală de 1.285.751 lei, din care
826.728 lei persoane fizice şi 459.023 lei persoane juridice;
- NUMERAR – s-au eliberat 19.348 buc chitanțe în valoare totală de 4.711.182 lei, din care
3.422.290 reprezintă încasări de la persoane fizice şi 1.288.892 lei reprezintă încasări de la persoane
juridice.
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Activitatea de înregistrare şi distribuire a corespondenţei cade tot în sarcina referentului din
casierie, activitate care constă în:
• gestionarea un număr de 5.312 adrese reprezentând corespondenţă (intrări, ieşiri, lucrări interne,
borderouri, amenzi) cu un număr de 1.111 buc mai mult faţă de anul precedent când s-a înregistrat un
număr de 4.201 buc. ;
• Întocmirea a 337 buc. de borderouri ce cuprind un număr de 4.885 plicuri expediate prin poştă şi,
care reprezintă corespondenţa zilnică ;
• Gestionarea confirmărilor/retururilor primite în urma plicurilor expediate prin C.N. Poşta Română,
care au fost împărţite şi distribuite pe compartimente;
2. Prezentarea activităţilor desfăşurate în perioada analizată în cadrul Compartimentului de
executare silită ( persoane fizice şi juridice, precum şi executarea amenzilor )
Activitatea de executare silită constă în:
- identificarea, urmărirea şi încasarea debitelor restante;
- aplicarea şi studierea prevederilor legale care reglementează executarea amenzilor, care potrivit legii se
fac venit la bugetul local;
- întocmirea evidenţei titlurilor executorii primite spre urmărire asigurând încasarea creanţelor bugetare
în termenele de prescripţie;
- emiterea actelor necesare executării silite;
- identificarea debitorilor, urmărirea şi executarea debitelor, confirmarea în termen a preluării spre
executare a debitelor primite de la alte organe, instituţii;
- asigurarea şi organizarea, când era cazul, a ridicării şi depozitării bunurilor sechestrate;
- numirea custodelui şi a administratorului de sechestru;
- participarea la acţiunile de valorificare a bunurilor sechestrate întocmind documentaţia necesară;
- solicitarea evaluării bunurilor sechestrate;
- verificarea şi urmărirea respectării de către debitori, a termenelor de plată din eşalonare şi a condiţiilor
în care a fost acordată înlesnirea;
- întocmirea dosarelor de executare pentru fiecare contribuabil pentru debitele primite spre executare;
- identificarea şi individualizarea bunurile mobile si imobile ce urmau a fi sechestrate indicând valori
estimative a fiecărui bun mobil;
- colaborare cu instituţiile publice pentru a ne furniza date despre debitori, respectiv, Serviciul Evidenţa
Informatizată a Persoanei; Casa Judeţeană de Pensii; Inspectoratul Teritorial de Muncă; Ministerul
Justiţiei – Direcţia Penitenciarelor ,Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Serviciul public
comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi alte instituţii.
În îndeplinirea celor de mai sus, situaţia pe anul 2021 se prezintă astfel:
In cadrul activităţii de executare silită a persoanelor juridice s-au emis 12 somaţii, 12 titluri executorii.
Aceeaşi situaţie cu privire la persoanele fizice se concretizează prin emiterea a 107 somaţii, 107 titluri
executorii și procese verbale întocmite pentru recuperarea cheltuielilor de executare , s-au emis 129
popriri bancare/salarii, 55 ridicări popriri în urma recuperării creanțelor restante, au fost închise 86 dosare
de executare.
- S-a primit spre executare un număr de 1.644 de procese verbale de constatare a contravenţiilor în
urma cărora a fost pornită executarea silită pentru 773 cazuri, emiţând Somaţiile aferente, respectiv s-a
comunicat entităţilor sancţionatoare faptul înregistrării în termen al amenzilor în 1644 de cazuri. În cazul
debitorilor contravenienţi care nu deţin bunuri sau venituri urmăribile s-a întocmit şi s-a înaintat către
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Judecătoria Gheorgheni un număr de 294 dosare în vederea transformării contravalorii amenzilor în
muncă în folosul comunităţii şi s-au închis 221 dosare de urmărire prin plată.
- redactarea și comunicarea răspunsurilor din partea executorilor judecătorești, poliție, ANAF,
judecătorie - comunicări, solicitări în număr de 498 de acte.
În urma demisionării Dlui Szocs Zoltan, postul cu atribuţia de executare a devenit f vacant de
la începutul anului 2021, iar activităţile de mai sus au fost executate de către două persoane , un
inspector din cadrul compartimentului de executare silită şi de o persoană din cadrul Compartimentului
de verificări şi Contabilitate prin completarea fişa postului Dnei Orban Eniko, având funcţia publică de
execuţie de expert, atribuţiile fiind încredinţate prin Dispoziţia primarului nr.328/2021. Totodată
activitatea de executare a fost sprijinită şi de către Dna Saitoc Szasz Monika, cu atribuţii principale de
încasarea creanţelor în cadrul Compartimentului de Impunere, Constatare, Casierie, Relaţii cu Publicul,
efectuând un număr de 834 de debite ( din totalul debitelor de 1644 buc) pe rolurile fiscale, reprezentând
Procese verbale de contravenţii comunicate de organe de specialitate. Începând cu data de 01.09.2021
postul vacant de consilier juridic ( grad profesional debutant ) în urma concursului de recrutare a fost
ocupat de către Dna Peter Kinga.
3. Prezentarea activităţilor desfăşurate în perioada analizată în cadrul Compartimentului de
verificări şi contabilitate a veniturilor
Această activitate a fost realizată în principal de un referent , concretizând activitatea în înregistrarea de
8978 număr de operaţiuni în aplicaţia de contabilitate, administrat de către Logic SRL , din care :
• înregistrarea, verificarea şi soluţionarea cererilor de restituire a sumelor achitate în plus 11 buc ;
• înregistrarea, verificarea şi soluţionarea cererilor de compensare taxe şi impozit 22 buc;
• borderouri de reglare debite 517 poz. ;
• înregistrarea şi întocmirea notelor contabile pentru toate operaţiunile economice specifice 1349 buc
;
• înregistrarea conform extraselor de cont a ordinelor de plată reprezentând impozite şi taxele achitate
de contribuabilii persoane fizice şi juridice 5928 buc;
• verificarea concordanţei dintre extrasele de cont şi înregistrările efectuate la toate rolurile
creditate;
• întocmirea notelor de reglări pentru diverse plăţi efectuate eronate 12 buc;
• verificare a situaţiei soldurilor aferente taxelor şi impozitelor, cu soldurile din balanţa de
verificare;
• verificarea zilnică conform borderoului de încasări pe conturi de buget, a foilor de
vărsământ pentru depunerea încasărilor de către Trezoreria Gheorgheni;
• întocmirea contului de execuţie privind gradul de realizare a bugetului devenituri;
• verificarea zilnică a plăţilor efectuate pe ghişeul.ro si rezolvarea prin corespondenţă cu
reprezentantul Băncii Transilvania a neconcordanţelor legate de decontarea acestor plăţi 751 poz.;
• facturi întocmite pentru diferite obligaţii provenite în urma contractelor de concesiuni, închirieri,
valorificarea masei lemnoase 298 buc.;
• contabilizarea operațiunilor POS 450 buc;
• contabilizarea operațiunilor de casierie 1190 buc;
• înregistrarea documentelor borderou debite 221 poz.;
• înregistrarea documentelor borderou scăderi 296 poz.;
• întocmirea borderoului pentru corespondență - 1931 plicuri;
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•
•

urmărirea respectării termenelor de plată, stabilirea si facturarea majorărilor de întârziere, conform
clauzelor contractuale, comunicarea facturilor emise pentru penalizări de întârziere, dobânzi;
urmărirea încasării şi punerea în executare a chiriilor /redevențelor aferente contractelor de punere în
valoare a bunurilor aparținând domeniului public si privat al Municipiului Gheorgheni, încheiate cu
persoane fizice, îndeplinirea procedurilor legale înainte de împlinirea termenului de prescripţie.

Activitate de contencios - ITL, verificări şi inspecţii fiscale a fost efectuată, de un inspector şi un referent
de specialitate, până la ieşirea la pensie de limită de vârstă a celor două persoane după care cele două
posturi au desfiinţate iar operaţiunile ca verificarea declaraţiilor de impunere şi actelor prin care se atestă
dobândirea proprietăţii bunurilor, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale către bugetul
local al contribuabililor persoane fizice şi juridice cu domiciliul fiscal în raza administrativ-teritorială a
Municipiului Gheorgheni, verificarea concordanţei datelor aflate în evidenţa fiscală cu cele de la faţa
locului, pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport, stabilirea obligaţiilor de plată şi a accesoriilor
aferente acestora pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice, ca urmare a inspecţiilor efectuate,verificarea concordanţei datelor înscrise în declaraţia de impunere cu datele din documentele contabile
ale entităţilor şi din evidenţa fiscală a serviciului de impozite şi taxe,- recalcularea impozitului în cazul în
care au intervenit modificări de proprietate, aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru faptele
prevăzute de legislaţia fiscală, verificarea dosarelor fiscale ale rezidenților care au dobândit/înstrăinat
imobile în vederea întocmirii formularului A.N.A.F nr. 401 „Declaraţia informativă privind proprietăţile
imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României etc, au
fost repartizate .
Nici în anul 2021, din cauza lipsei de personal , nu s-a efectuat verificarea permanentă componenţei
şi realitatea bazelor impozabile, nu s-au efectuat inspecţii / verificări fiscale cu procedură deplină la faţa
locului în vederea stabilirii destinației clădirilor, terenurilor etc.
S-au înregistrat recepţii a construcţiilor noi, edificate baza autorizaţiilor de construire emise de
Municipiul Gheorgheni - 20 cazuri, ocazie cu care s-a efectuat regularizarea autorizaţiilor de construire,
impunerea clădirilor, evidenţierea schimbării de destinaţie a terenurilor, precum şi verificarea întregii
mase impozabile ale proprietarilor respectivi.
Concluzii
➢ În urma activităţii de impunere-constatare pentru anul 2021, drepturi totale de încasat pe anul
2021 se ridică la o sumă de 79.174.388 lei din care 14.457.650 lei din anii precedenţi şi
64.716.738 lei din anul curent, faţă de care s-a încasat suma totală de 63.811.523 lei, din care
venituri încasate din impozite, taxe, amenzi şi valorificarea bunurilor proprii în valoare de lei
11.980.718 lei.
➢ Drepturi constatate neîncasate la sfârşitul anului fiscal 2021 au fost în valoare de 15.362.865 lei
din care 14.438.482 lei impozite, taxe și amenzi, suma de 136.785 lei din neîncasarea facturilor
emise în urma valorificării bunurilor proprii și 787.598 lei reprezentând facturi neîncasate din
concesiuni, contracte, redevențe.
➢ Gradul de colectare privind impozitele si taxele pe proprietate, pentru anul 2021, a fost
realizat in procent mediu de 89,84 %.
➢ Din datele prezentate se poate concluziona că angajaţii din cadrul serviciului îndeplinesc
cu seriozitate şi responsabilitate atribuţiile înscrise în fişa postului, precum şi cele repartizate suplimentar.
De asemenea, angajaţii din cadrul Serviciului Financiar ITL, depun o muncă susţinută de consiliere în
sprijinul contribuabililor, aducându-le la cunoştinţă procedurile de lucru precum şi reglementările
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legislative în vigoare, realizăm o bună colaborare cu toţi contribuabilii municipiului, iar climatul
cooperant al echipei contribuie la ridicarea standardului de lucru a personalului şi de servire a
contribuabililor.
Greutăţi întâmpinate, obiective de realizat:
Subsemnata, în calitate de şef serviciu susţin şi în anul curent că derularea activității în condiții
normale şi eficientă poate fi realizat atât prin asigurarea resursei umane cât şi prin asigurarea resurselor
financiare.
Pentru ca serviciul să-şi îndeplinească atribuţiile pentru care a fost organizat este necesar ca
posturile – ca grupări de atribuţii, competențe și responsabilităţi – să fie ocupate de persoane motivate, cu
pregătire de specialitate, care să realizeze, sarcinile serviciilor publice, cum sunt ele grupate pe funcţii
publice și cum au fost destinate la înființarea lor.
Reducerea personalului cu 2 posturi (desfiinţarea funcţiei publice de execuţie de inspector, I/S,
grad profesional asistent , desfiinţarea postului şef birou PEAIC) a determinat în repetate rânduri
funcţionarea serviciului la ,,cota de avarie”,- impunând redistribuirea aproape permanentă a sarcinilor,
eficientizarea activităţi impune reîntregirea schemei cel puţin cu două posturi cu studii superioare.
Totodată se impune modernizarea parcului de IT, prin schimbarea serverului, a unor calculatoare
cu capacitate de memorie insuficiente, precum şi schimbarea unor monitoare vechi cu rata de refresh
scăzută.

VII.

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV

VII/1. COMPARTIMENT JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI ASOCIAŢIA DE
PROPRIETARI
Subsemnatul Páka Hunor, consilier juridic, grad profesional asistent, din cadrul
Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ şi Asociaţia de proprietari, care funcţionează în
subordinea Serviciului Juridic Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Gheorgheni, conform Organigramei şi a Statului de funcţii, aprobat prin H.C.L.
nr. 55/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului Municipiului Gheorgheni, respectiv serviciilor publice subordonate Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare Solicitarea nr.
515/2022 din data de 13.01.2021 a Şefului de serviciu, prin care se solicită predarea şi în mod indirect
redactarea Raportului de activitate pe anul 2021, prin prezentul raport voi descrie activităţile
subsemnatului în cursul anului 2021.
Conform fişei postului, aprobat prin Dispoziţia Primarului nr. 600/2019, cu modificările şi
completările ulterioare, subsemnatul am următoarele atribuţii principale:
- atribuţii privind formularea şi depunera în termen a cererilor de chemare în judecată,
întâmpinări, note scrise, puncte de vedere, cereri reconvenţionale, cereri de intervenţii, precum
orice alte acte procedurale;
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atribuţii privind efectuarea în termen a căilor ordinare şi extraordinare de atac şi înaintarea lor
instanţelor competente;
- urmărirea valorificării hotărârilor definitive în cadrul dosarelor compartimentului;
- pregătirea cauzelor înaintea termenelor de judecată, asigurare consiliere juridică
compartimentelor la cerere;
- arhivarea dosarelor, actelor, contractelor;
- emiterea raporturilor de specialitate, verificarea şi contrasemnarea contractelor în care
Municipiul Gheorgheni este parte;
- ţinerea evidenţelor la zi a termenelor de judecată, actelor compartimentului, contractelor
predate către compartiment.
Activităţile desfăşurate în cursul anului 2021 ale Compartimentului juridic au fost îndeplinite de
către doi funcţionari publici (consilieri juridici). Subsemnatul am avut raportul de serviciu suspendat în
perioada 23.04.2021-10.09.2021 (fiind încadrat la cancelaria prefectului), astfel prezentul act se va referi
la activitățile desfășurate (îndeplinite) în perioadele în care raportul de seriviciu al subsemnatului nu a fost
suspendat.
Activităţile şi atribuţiile compartimentului se împart în următoarele categorii generale:
I.
Activităţile privind soluţionarea cererilor, petiţiilor, sesizărilor
1. Registrul de intrare-ieşire al Compartimentului juridic, contencios administrativ şi asociaţia de
proprietari cuprinde 418 de înregistrări pentru anul 2021. Se poate observa, din diagramul anexat,
evoluţia numărului înregistrărilor în Registrul de intrare-ieşire al Compartimentului juridic,
contencios administrativ şi asociaţia de proprietari. Datorită situaţiei speciale generate de pandemia
COVID-19, numărul actelor înregistrate la compartiment s-a redus mult faţă de anii precedenţi.
Totodată trebuie precizat că majoritatea opiniilor juridice solicitate din partea colegilor din cadrul
aparatului de specialitate al primarului ni s-au adresat oral şi nu în scris, pentru care nu există vreo
statistică.
-
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2. În urma cererilor, sesizărilor, petiţiilor formulate şi înregistrate de către Compartimentului juridic,
contencios administrativ şi asociaţia de proprietari, prin consilierul juridic Páka Hunor, a întocmit
437 de acte în anul 2021.
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Acte redactate

Anul 2020

Anul 2021

II.
Activităţile privind procesele aflate pe rolul diferitelor instanţe judecătoreşti din România
1. Ţinerea evidenţei a termenelor de judecată la diferite instanţe judecătoreşti, urmărirea acestora,
precum şi participarea la şedinţele judecătoreşti în diferite cauze. Astfel, în anul 2021, am avut în
total 682 termene de judecată (în 2020 pe întreg an am avut 571), din care:
- 386 termene de judecată aflate pe rolul Judecătoriei Gheorgheni;
- 247 termene de judecată aflate pe rolul Tribunalului Harghita;
- 13 termene de judecată aflate pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureş;
- 46 termene de judecată aflate pe rolul altor instanţe de judecată.

Distribuţia termenelor de judecată la diferite
instanţe

Judecătoria Gheorgheni
Tribunalul Harghita
Curtea de Apel Târgu Mureş
Alte instanţe

Evidenţa lunară a numărului termenelor de judecată al diferitelor instanţe în anul 2020:
- În luna ianuarie 67 termene de judecată, în anul 2020 în luna ianuarie aveam 38 termene de
judecată;
- În luna februarie 74 termene de judecată, în anul 2020 acest număr fiind 60;
- În luna martie 71 termene de judecată, în anul 2020 acest număr era 66;
- În luna aprilie 56 termene de judecată, în anul 2020 acest număr a fost 34;
- În luna mai 63 termene de judecată, în anul 2020 acest număr a fost 34;
- În luna iunie 57 termene de judecată, în anul 2020 au fost înregistrate 74 de termene pentru
luna iunie;
- În luna iulie 19 termene de judecată, iar în anul 2020 au fost înregistrate 38 termene de
judecată;
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În luna august 5 termene de judecată, în anul 2020 au fost înregistrate 7 termene de judecată
pentru această lună;
În luna septembrie 72 termene de judecată, iar în anul 2020 au fost înregistrate 52 termene de
judecată;
În luna octombrie 73 termene de judecată, iar în anul 2020 au fost înregistrate pentru luna
respectivă 54 termene de judecată;
În luna noiembrie 77 termene de judecată, iar în anul 2020 au fost înregistrate 72 pentru luna
respectivă termene de judecată;
În luna decembrie 48 termene de judecată, iar în anul 2020 au fost înregistrate 42 pentru lun
respectivă termene de judecată;
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În cursul anului 2021, până la data redactării prezentei, au fost soluţionate definitiv doar 6 dosare
aflate pe rolul diferitelor instanţe de judecată (din datele deținute în registrul special electronic de către
consilierul juridic Paka Hunor), din care :
- 4 având ca obiect plângere contravenţională, ambele câştigate de Municipiul Gheorgheni –
menţinând legalitatea unor procese-verbale prin care în total s-au stabilit 2.500,00 lei amendă;
totodată, compartimentu a reușit să câștige în fața instanțelor de judecată un proces împotriva
I.P.J Harghita, prin care am obținut anularea unui proces-verbal întocmit în mod nelegal, și
prin care s-a înlăturat o sacțiune cu amendă în cauntum de 1.500,00 lei;
- 1 având ca obiect contencios administrativ, câştigat de către Municipiul Gheorgheni;
dosarul 964/96/2018*, prin care Asociţia Civică pentru Demnitate în Europa (ADEC) a
solicitat instanţei de judecată obligarea primarului municipiului Gheorgheni la înlăturarea
inscripţiei „Varoshaza” de pe faţada sediului primăriei. La iniţiativa compartimentului,
soluţionarea acestui dosar s-a mutat la Tribunalul Bucureşti, fiind instanţa competentă la
momentul iniţierii acţiunii, deşi ADEC a depus cererea de chemare în judecată la Tribunalul
Harghita. În faţa primei instanţe (Tribunalul Bucureşti) deşi am ridicat mai multe excepţii, am
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arătat mai multe dovezi în susţinerea întâmpinării noastre, adică cuvântul „Varoshaza” se
traduce în „Primărie”, s-a emis o sentinţă nefavorabilă municipalităţii, prin care primarul a fost
obligat la înlăturarea inscripţiei. S-a formulat recurs, iar Curtea de Apel Bucureşti a luat o
decizie, prin care a admis excepţia lipsei interesului ADEC, ridicat şi susţinut doar de Primarul
Municipiului Gheorgheni (prin compartimentul său de specialitate şi nu şi de alte persoane
prezente în dosar), astfel casănd sentinţa primei instanţe. Această performanţă este unică, şi
fără precedent după cunoştiinţele noastre în zonă, fiind înlăturate aproape toate inscripţiile de
acest gen din judeţul Harghita.
1 având ca obiect litigiu cu funcționarii publici, câștigat de Municipiul Gheorgheni, înlăturând
pierderea unei sume importante din buget pentru plata unor drepturi salariale necuvenite
reclamanților, stabilită de instanțele de judecată.

Dosare soluţionate definitiv
Procese câştigate
Procese pierdute

În cursul anului au fost câştigate astfel, în total de 6 procese de către compartiment,
Dosarele soluţionate definitiv în anul 2021, până la data redactării prezentei, au fost câştigate de către
compartiment într-un procentaj de 100 %, precizăm că statistica vizează doar dosarele îndrumate de
către subsemnatul, și doar perioada în care subsemnatul am avut raportul de serviciu activ.
2. Ţinerea evidenţei, într-un registru special, a dosarelor aflate pe rolul diferitelor instanţe judecătoreşti
– în anul 2021 s-au înregistrat, până la data prezentei, 23 de dosare noi.
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Activităţile privind vizarea, evidenţierea şi depozitarea contractelor încheiate
46

1. Au fost vizate, în cursul anului 2021, până la data întocmirii prezentei, 228 de contracte și acte
adițonale.
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2. În cursul anului 2021, până la data întocmirii prezentei au fost înregistrate doar 122 contracte şi
acte adiţionale încheiate de Municipiul Gheorgheni cu diferite persoane fizice sau juridice, care au
fost predate şi scanate (numărul contractelor poate fi diferit, având în vedere că responsabili de
contract nu au predat încă toate contractele pentru depozitare, numărul total al contractelor vizate
fiind de 228)
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Activităţi privind calitatea de membru în comisii de specialitate
Subsemnatul am fost numit în mai multe comisii de specialitate/grupuri de lucru pe parcursul
anului 2021, după cum urmează:
- Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea unor spații din incinta Spitalului
Municipal Gheorgheni;
- Comisia specială de inventarea bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului
Gheorgheni, prin Dispoziţia Primarului nr. 1072/2021;
- Comisia specială pentru stabilirea întinderii exacte a prejudiciului și stabilirea măsurilor
penntru recuperare, percum a persoanelor răspunzătoare de aceasta în urma abaterii nr. 5 din
Decizia Curții de Conturi nr. 39/2020, prin Dispoziția nr. 1187/2021;
IV.
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- Comisia pentru probleme de apărare a Municipiului Gheorgheni, prin Dispoziția nr.
938/2021.
V.
Activităţi de arhivare
Subsemnatul, în cursul anului 2021 am arhivat următoarele acte:
- Contracte (cu diverse obiecte) în care Municipiul Gheorgheni, respectiv Consiliul Local
Gheorgheni (Primăria Gheorgheni) aveau calitate de parte contractantă, începând cu anul 2016
până în anul 2018 – în total 28 de dosare;
VI.
Alte activităţi
1. Am întocmit Note interne către alte compartimente ale aparatului de specialitate al primarului
municipiului Gheorgheni, în anul 2021 au fost întocmite 41 de Note interne;
2. Au fost întocmite 5 Raporturi de specialitate la Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni;
3. Am asigurat consiliere juridică a direcţiilor/serviciilor/compartimentelor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni la cerere;
4. Ţinerea la zi a termenelor şi registrul de evidenţă a dosarelor, totodată am invetat o metodă nouă
privind înregistrarea actelor intrate la compartiment, precum şi pentru evidenţierea dosarelor (în
sistem electronic), precum şi pentru evidenţierea contractelor încheiate de Municipiul Gheorgheni.
5. Respectarea atribuţiilor de pregătirea cauzelor înaintea termenelor de judecată, întocmind în acest
sens, după caz probatoriu, interogatoriu, concluzii scrise, obiecţiuni la raportul de expertiză;
6. Pe lângă atribuţiile prevăzute în fişa postului, am rezolvat unele probleme din domeniul informatic,
având în vedere cunoştiinţele mele dobândite în anii liceale;
7. Întotdeauna am soluţionat cererile şi corespondenţele primite de la şeful ierarhic superior în termenul
acordat.
8. Am îndeplinit alte sarcini încredinţate de şeful ierarhic superior – scanare, trimitere faxuri, poştă,
redactarea altor acte etc.

VII/2. COMPARTIMENTUL PENTRU APLICAREA LEGII FONDULUI FUNCIAR, AGRICOL,
CADASTRU
Compartimentul pentru aplicarea legii fondului funciar, agricol, cadastru funcţionează în
subordinea Serviciului juridic de contencios administrativ şi administraţie publică locală, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, conform Organigramei şi Statutului de funcţii al Municipiului
Gheorgheni.
Compartimentul are următoarele atribuții principale: pregătirea dosarelor și supunerea acestora
analizei Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, organizarea
ședințelor Comisiei locale, întocmirea referatelor la dosare de retrocedare, înaintarea materialelor
aprobate de aceasta spre comisia județeană, analizarea actelor de punere în posesie și transmiterea către
OCPI Harghita, eliberarea adeverințelor și certificatelor privind terenurile agricole și forestiere prin care
se confirmă existența, identificarea respectiv categoria de folosință a acestora, consultarea cetățenilor care
se prezintă în audiență.
Totodată compartimentului îi revine atribuția, ca prin consilierul juridic să formuleze cererile de
chemare în judecată, întâmpinări, precizări, puncte de vedere precum și toate actele procedurale conform
Codului de procedură civilă în dosarele care au ca obiect fondul funciar.
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În cursul anului 2021 am întocmit actele procedurale pentru reprezentarea intereselor Comisiei
locale Gheorgheni în 55 dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești, din care 7 intentate în anul 2021.
Lista privind dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care Comisia locală Gheorgheni,
se anexează prezentei. În dosarele care constituie diferența între lista prezentată și totalul de 55 dosare sau pronunțat hotărâri judecătorești definitive executate sau în curs de executare.
În cadrul compartimentului în anul 2021 au fost elaborate 7 raporturi de specialitate pentru
întocmirea proiectelor de hotărâri privind propunerea pentru atribuirea în proprietate a unui teren, situat
în intravilanul municipiului Gheorgheni, persoanei îndreptățite, conform prevederilor art.36 din Legea
nr.18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În cursul anul 2021 au avut loc 6 şedinţe ale Comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar,
în cadrul cărora au fost analizate și soluționate 67 dosare. Organizarea de ședințe presupune următoarele
activități: strângerea documentelor care au stat la baza problemelor înscrise la ordinea de zi, pregătirea
maerialeor supuse analizării, asigurarea secretariatul comisiei, întocmirea proceselor verbale ale
şedinţelor și ale extraselor ale acestora în vederea afișării, comunicarea deciziilor comisiei locale
persoanelor interesate, înaintarea documentației către Comisia județeană.
În aceeași perioada Compartimentul pentru aplicarea legii fondului funciar, agricol şi cadastru sau înregistrat 740 cereri de la persoane fizice și instituții la care au fost elaborate răspunsuri în termen. La
acest număr se adaugă răspunsurile acordate la aceste cereri precum și actele inițiate de compartimentul
nostru.
Numărul actelor produse și gestionate în principalele domenii de activitate a compartimentului
nostru, se prezintă astfel:
-32 cereri formulate în baza Legii nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991;
-67 referate la dosare de retrocedare;
-3 acte de constatare redactate şi eliberate la solicitarea Judecătoriei Gheorgheni;
-57 documente întocmite pentru înregistrarea posesiei;
-51 vizări de PIT (plan de încadrare în tarla);
-47 adeverințe privind categoria de folosință a terenurilor;
-63 adeverințe privind situarea terenurilor în intravilan sau extravilan;
-47 procese verbale de vecinătate;
-84 de certificate emise pentru deținătorii de terenuri forestiere, în baza Ordinului nr.766/2018;
-28 petiții/reclamații ale presoanelor fizice sau juridice;
La aceste documente specificate se adaugă corespondența purtată cu diferitele instituții, cum ar
fi Instituţia Prefectului-Județului Harghita, OCPI Harghita, precum și alte persoane juridice (ex. Topo
Service SRL) și fizice.
Conform evidenței deținute la nivelul Compartimentului în anul 2021 s-au prezentat 167
persoane în audiență, solicitând informații, clarificări și sprijin în soluționarea problemelor de fond
funciar.
În cursul anului a continuat activitatea de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică pe
sectoare cadastrale în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și cartea funciară a imobilelor din
sectoarele cadastrale pe teritoriul UAT Municipiul Gheorgheni, în cadrul proiectelor începute în anii
precedenți (1-3) și a fost inițiat un nou proiect de finanțare (nr.4) pentru care asigurăm corspondența ce
privește atribuțiile UAT Gheorgheni potrivit contractelor încheiate.
Totodată au fost înregistrare 30 cereri în baza Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan din care până în prezent au
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fost finalizate 24 dosare. S-au mai depus 17 oferte de vânzare pentru teren forestier şi am eliberat 17
adeverinţe conform Codului silvic.

VIII. DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI DE URBANISM

Subsemnatul Kosután Attila arhitect şef în cadrul Direcţiei Generale Tehnice şi de Urbanism, am
îndeplinit atribuţiile de arhitect şef, care au fost legate de organizarea, coordonarea, îndrumarea şi
verificarea structurii organizatorice ale compartimentelor din subordine, compartimentul urbanism şi
amenajarea teritoriului, compartimentul de disciplina în construcţii, compartimentul patrimoniu.
În cursul anului 2021:
- au fost urmărite intrările şi ieşirile de acte în număr de 1386, adresate compartimentelor din subordine
prin înregistrare în format digital, au fost repartizate persoanelor competente, cu atribuţii de rezolvare a
acestora;
- au fost rezolvate majoritatea problemelor reclamate de diferite persoane în cadrul audienţelor şi în scris;
- înainte de semnare am verificat actele emise de compartimentele din subordine;
- au fost rezolvate şi alte probleme stabilite prin dispoziţii ale primarului;
VIII/ACOMPARTIMENT URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
În cadrul compartimentului de mai sus s-a desfăşurat următoarele activităţi:
- Au fost elaborate 9 documentaţii şi au fost redactate referate de specialitate necesare în elaborarea
proiectelor de hotărâri ale consiliului local.
- Au fost redactate anunţurile, acordurile de oportunitate ale primarului precum şi celelalte acte prevăzute
de Regulamentul referitor la implicarea publicului în elaborarea planurilor de urbanism şi amenajare a
teritoriului;
- Au fost verificate 1060 buc. documentaţie de urbanism depuse de solicitanţi în vederea eliberării
certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, a certificatelor de atestare a
edificării/extinderii construcţiilor, a autorizaţiilor de branşare, a certificatelor de nomenclatură stradală,
recepţii ale construcţiilor terminate.
Au fost redactate:
- 350 de Certificate de urbanism.
- 80 de Autorizaţii de construire, 3 Autorizaţii de demolare
- 50 de Recepţii ale construcţiilor terminate
- 122 de Certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiei
- 152 de Autorizaţii de branşare
- 303 de Certificate de Nomenclatură stradală
- 26 de Note Interne – situri arheologice
- 36 Adrese pentru completări
- Au fost întocmite şi redactate cca. 162 adrese către persoane fizice şi juridice;
- A fost urmărită procedura şi termenele diverselor faze de implicare a publicului în elaborarea a
Planurilor Urbanistice Zonale ;
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- Au fost completate la zi următoarele registre: registrul cu C.U., registrul cu A.C., registrul construcţiilor
recepţionate
- Au fost completate raporturile statistice: lunar, trimestrial, anual
- Au fost redactate planuri de situaţie şi planuri de încadrare în zonă pentru diferite cereri (mai ales pentru
certificate de urbanism şi autorizaţii de branşare la reţelele de utilităţi publice).
- Compartimentul a colaborat cu diferite compartimente şi servicii pentru buna desfăşurare a activităţii şi
au fost întocmite 7 de note interne către diferite compartimente şi birouri.
- Au fost efectuate zilnic controlul lucrărilor de extindere și modernizare rețea de apă potabilă și canal
menajer, a fost redactat 17 procese verbale pentru proba de etanșeitate, ținerea legăturii cu dirigintele de
șantier.
- Pregătirea documentelor pentru arhivare, cca. 40 dosare.
VIII/B COMPARTIMENT DE DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII
- în cursul anului 2021 dl. Benedek Csaba, în cadrul biroului s-a ocupat cu controlul disciplinei în
construcţii, efectuând muncă pe teren. Totodată a desfăşurat activităţi specifice biroului de urbanism.
A fost completat 12 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, au fost emise somații
în număr de 25 buc.
Au fost făcute deplasări pe teren în legătură cu amplasarea panourilor fotovoltaice, proiect al Consiliului
Județean Harghita, amplasarea tăblițelor cu nume de stradă în zona de agrement km 4, au fost făcute poze
pentru stabilirea locurilor de popas lângă DJ 125A, s-au făcut deplasări pe teren (mun. Gheorgheni și
Stațiunea Lacu Roșu) în vederea constatării lipsei plăcuțelor cu numele de străzi. În urma acestei deplasări
a fost comandat plăcuțele cu nume de stradă în număr de 348 buc.
Au fost îndeplinite şi alte sarcini, specifice biroului de urbanism şi nu numai, pe teritoriul
Municipiului Gheorgheni, precum şi alte dispoziţii primite de la domnul primar, viceprimar şi arhitect şef
respectiv administrator public.
VIII/C SERVICIUL DE ADMINISTRARE A PIEŢEI, PARCARE
ȘI DE MONITORIZARE A UTILITĂȚILOR PUBLICE
În cadrul Compartimentului de administrare a pieţei, fondului locativ şi parcare care este deservită de 3
persoane, s-au desfăşurat următoarele activităţi/realizări mai importante:
1.) Activitatea de administrare a pieţei agroalimentare:
a. – încasare exclusivă a taxelor practicate pe piaţă de către casieră !
b. – numerotarea meselor prin atribuirea fiecărei mese a unui număr unic prin aplicarea unui
abţibild (marker) cu numărul respectiv pe structura metalică/lemn din dreptul mesei;
c. - a fost achiziţionat un aparat -casă de marcat electronică portabilă -pentru uşurarea activităţii
de încasare a taxelor;
d. - în urma aplicării prevederilor Regulamentului de Organizare şi de Funcţionare a pieţei
agroalimentare Gheorgheni precum şi a prevederilor legale în domeniu s-au luat măsuri
administrative legate de asigurarea fluenţei cumpărătorilor în incinta pieţei, s-au afişat la loc
vizibil extrase din aceste prevederi legale;
- Au fost comandate plăcuţe de identificare din PVC pentru fiecare producător agricol
şi comerciant precum şi etichete de produs pentru produsele agroalimentare
comercializate în piaţă.
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S-a întocmit în format electronic Registrul producătorilor agricoli precum şi a
comercianţilor care utilizează piaţa agroalimentară.
e. – în perioada Noiembrie 2020 - Octombrie 2021 încasările băneşti din taxe şi rezervări de
loc ale pieţei agroalimentare Gheorgheni s-au ridicat la suma de 161.387,00 lei!
- La acest punct menţionez faptul că din raportul de audit întocmit la începutul
anului 2021 referitor la această activitate reiese faptul că în anul 2020 au fost
realizate încasări la piaţă în valoare de 56.740, 00 lei (fără lunile Noiembrie şi
Decembrie 2020!)
f. -s-a asigurat constant salubrizarea incintei pieţei , totdată au fost consemnate deficienţele
şi degradările care trebuie să fie reparate/remediate pentru buna funcţionare a pieţei. Nota
internă respectivă a fost transmisă Serviciului de administrare a domeniului public în
vederea efectuării lucrărilor care pot fi realizate în regie proprie!
g. – personal am asigurat supravegherea activităţii în incinta pieţei în zilele de sâmbâtă când
este activitatea de vârf a pieţei.
2). Activitatea de administrare a fondului locativ.
Fondul locativ aflat în administrarea compartimentului se compune din 141 locuinţe dintre care 40
locuinţe sunt situate în cele două blocuri 47 şi 48 din Cart. Florilor construite de ANL pentru tineri sub
35 ani, 42 locuinţe sunt situate în Blocul social S1 din str. Carierei iar restul de 59 locuinţe aparţin fondului
locativ de stat vechi preluat de la SC G.O. SA Gheorgheni!
În cadrul acestei activității au fost desfăşurate următoarele:
a. - ordonarea conţinutului/actelor dosarelor fiecărei locuinţe;
b.- emiterea facturilor lunare cu chiriile locuinţelor şi trimiterea lor prin poştă, fiind
menţionate pe facturi şi sumele restante;
c. – până acum au fost întocmite 102 acte adiţionale de prelungire ale contractelor de
închiriere înaintea expirării termenului de închiriere. În acest sens menţionăm faptul că prelungirea
termenului a fost condiţionată de achitarea integrală a sumelor restante la chirie împreună cu
majorările aferente;
d.- au fost întocmite şi trimise chiriașilor răi platnici, 7 somaţii de plată, urmând ca după
expirarea termenului de 30 de zile să fie începute demersurile de dare în judecată pentru evacuare
şi recuperarea debitelor;
d.- în privinţa încasărilor din chirii, în perioada Noiembrie 2020 -Octombrie 2021 la chirii sa încasat suma de 145.609,00 lei la care se adaugă majorările aferente în valoare de 57.260,00 lei!
Chiria care nu este achitată prin virament bancar, este încasată la sediul Administraţiei pieţei din
str. Belchiei nr.1;
La acest punct menţionez faptul că din raportul de audit întocmit la începutul anului referitor
la această activitate reiese faptul că în anul 2020 au fost realizate venituri din chirii în valoare de
128.272, 00 lei (fără lunile Noiembrie şi Decembrie 2020!)
3). La activitatea de parcare menţionez faptul că până în prezent aceasta nu a fost pornită încă din
diverse motive obiective şi subiective.
S-au întreprins următoarele :
- În cadrul operaţiunii de marcare a suprafeţei drumurilor publice din toamnă, au fost marcate şi
locurile de parcare. În vederea numerotării locurilor de parcare cu plată s-au comandat 2 seturi
de şabloane cu numere.
-

52

S-a luat legătura cu societate executantă a sistemului, s-au stabilit măsurile de luat pentru
completarea funcţionării sistemului, (confecţionarea şi montarea panourilor informative,
perfectarea contractului pentru plata prin SMS, etc.).
- Am întocmit fişa postului pentru referentul-controlor al parcărilor.
- Dar în urma anunţului de recrutare de personal, pentru acest post nu s-a prezentat nimeni încă!
- Cu toate acestea preconizez ca în luna decembrie pot fi pornite automatele de parcare cu
caracter experimental!
În cadrul compartimentului administrarea pieței si parcare,în anul 2021 casiera angajată cu contract
individual de muncă a efectuat următoarele activități :
- am efectuat operațiuni de încasări în numerar aferent activității compartimentului piață, fond
locativ, taximetriști.
- întocmirea zilnicâ borderourilor încasărilor pentru ziua respectivâ.
- întocmirea zilnicâ a registrului de casă, depunerea sumelor încasate la Trezorăria Gheorgheni.
- recepționarea și evidența chitanțelor si facturilor cu regim special .
- întocmirea necesarului de chitanțiere și materialelor de valoare.
- întocmirea facturilor de chirie, taxă parcare taxi, facturarea chiriei, redevenței în încinta pieței
- pregătirea și trimiterea facturilor .
- crearea bazelor de date care cuprind și restanțele, trimiterea somațiilor în caz de neplatâ.
- întocmirea unei registru de evidentă al producătorilor și a vănzătorilor în piață
- în fiecare lună împart consumul de energie electricâ al blocurilor ANL,Social pentru a putea fi
încasat.
- am executat sarcinile primite de la superiorii ierarhici
- având un program flexibil vara am lucrat și în schimbul II, efectuănd încasări în piață.
- am efectuat sarcini în încinta pieței privind organizarea si desfășurarea târgului de sămbătă.
-

Compartiment pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul serviciilor
comunitare de utilități publice a întreprins următoarele activități:
- iluminatul public - sa primit 97 de sesizare din care sa rezolvat 94 , trei cazuri sunt încă în curs de
soluționare, sa executat 60 de controale în acest sector. Înlocuire siguranța complet , căutare defect pe
linie, înlocuire patron siguranțe, înlocuirea scheme si conductoare. Lucrarile au fost executate conform
contract cu SC ELBA SA.
-adapostul de caini sa efectuat capturarea de caini vagabonzi, 64 de caini in anul 2021 , capturarea si
vaccinarea cainilor au fost efectuate in luna decembrie 2021, mai 2022 si cotombrie 2022.
-in anul 2021 au fost eutanasiati un numar de 35 buc. caini capturati intre perioada 15.05.2020 si
15.05,2021.
- demontarea iluminatului festiv au fost executat dupa comanda, conform procesele verbale de catre
SC Vill-Service Srl , sa efectuat 2 operatii de plata pentru lucrari.
- salubrizare sau primit 51 de sesizări care au fost rezolvate, sau întreprins 42 controale în acest sector.
In anul 2021 fost adunate apr. 430 MC deseuri abandonate. si 30 MC deșeuri menajere de la festivalurile
organizate în oraș.
- primavara si toamna am executat lucrari colectarea deseuri vegetale deseuri verzi, crengi, arbori de
pe teritoriul Mun. Gheorgheni, cantitate de 200 Mc care au fost transportatre de catre Serviciul de
administrare a drumurilor și străzilor al Mun. Gheorgheni.
- Let’s do It Romania colectarea deșeuri abandonate (plastic , metal , hârtie ) cca.10 Mc.
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- in cazul administrării spatiilor verzi precum si igienizare stradala, maturat mecanic si maturat
manual a fost igienizat si maturat apr. 650.000 mp / luna, maturat manula apr.200.000 mp / luna si maturat
mecanizat 350.000 mp / luna pe teritoriul orasului Gheorgheni in anul 2021. Igienizare stradala si golirea
cosuri de gunoi pe perioada de 12 luni pe teritoriul Statiunea Lacu Rosu. Igienizare apr 120.000 mp /
luna si intre 200 si 500 buc cosuri de gunoi/ luna.
- au fost schimbate 15 buc cosuri de gunori stradale deteriorate.
- alte lucrari de reparatii iluminat public: Lucrări de instalații electrice, reparații interioara la centrul de
vaccinare. Remedierea defectelor la clădirea cinema Piața Libertății Nr.22. Înlocuirea becurilor si
montarea doua proiectoare de LED (50 W). Lucrări de reparații , înlocuirea tuburilor din LED la atelierul
- Gospodăria Orășeneasca Str. Constructorilor Nr.11.
- Lucrări de instalații electrice : Alimentare scena , in cadrul festivalului „ Feltolto”
Alimentare scena la centrul orașului Gheorgheni – Magazinul Central, (cautarea defect linie)
Alimentare scena la Piața Libertății – Str. Miron Cristea . Alimentare scena la Str. Băii
Alimentare cort, bisericesc Bld. Lacu Roșu , in fata la Gimnaziu „Salamon Ernő” .
Alimentare cort pentru testare Covid centrul orașului Gheorgheni
Alimentare scena la Piața Libertății – Str. Miron Cristea (. Alimentare scena la Str. Băii (Scena nr.3).
Alimentare cort, bisericesc Bld. Lacu Roșu , in fata la Gimnaziu „Salamon Ernő” .
Alimentare cort pentru testare Covid.
Montarea iluminatului festiv pentru sărbători de iarna : Piața Libertății, Piața Sf. Stefan, Sensuri Giratorii
, Casa de Cultura. Investiții apr. 50.000,00 Ron
- serviciile de deszăpezire si imprastiere material antiderapant vor începe pe 15 noiembrie. în 2021, dacă
va fi necesar, în funcție de condițiile meteorologice. In luna noiembrie si decembrie au fost curățat străzile
cu lama pentru deszăpezire apr. 630.000 mp . si împrăștiat cu antiderapante.
- in anul 2021 au fost plantate 800 buc panselute mixte de diferite sortimente in ronduri florale.
In luna iunie au fost plantate 546 muscate simple, 1854 muscate tiroleze, 382 muscate drepte pentru a
decora balcoane si stâlpi in Municipiu Gheorgheni. În perioada 01.01.2021-31.12.2021 în activitatea
compartimentului nu au avut loc modificări deosebite, s-a continuat activitatea de autorizare şi controlul
activităţilor economice aflate pe raza administrativă a municipiului Gheorgheni şi diferite alte sarcini în
ceea ce priveşte activitatea în cadrul compartimentului.
În cadrul activității de autorizare – control comercial, activitatea compartimentului s-a axat ca şi
în anii precedenţi în înştiinţarea şi atenţionarea scrisă şi mai ales verbală a persoanelor fizice şi juridice
care desfăşoară activităţi comerciale pe raza administrativă a municipiului Gheorgheni privind respectarea
legislaţiei în domeniul comercial precum şi a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Gheorgheni..
Totodată s-a continuat procesul de eliberare a autorizaţiilor de funcţionare respective a acordurilor
pentru activităţiile comerciale care se încadrează în domeniile de activitate vizate de OG 99/2000
(republicată) şi a normelor de aplicare a acestuia respectiv a HCL nr.6/2016.
În acest an au fost eliberate acorduri pentru folosirea zonelor publice precum şi pentru folosirea
zonelor publice pentru terase sezoniere.
Totodată cu ocazia diferitelor manifestări, sărbători organizate în municipiu au fost eliberate
acorduri pentru comercianţii ambulanţi care au respectat cerinţele impuse de organizatori. În anul 2020
au fost organizate mai puáine festivaluri din cauza pandemiei și a anume Feltőltő, Egyfeszt, Zilele
Tineretului, Zilele Ecvestre.
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Au fost eliberate mai multe avize pentru folosirea domeniului public în vederea organizării unor
adunări publice cum ar fi Mulțimea de Artă Lacu Roșu , Festivalul Feltőltő, Festivalul Egyfeszt, Zilele
Tineretului.
Au fost eliberate un nr de 10 avize pentru desfăşurarea şi organizarea unor manifestaţii culturale
şi politice pe domeniu public, avizate de către comisia de avizare a adunărilor publice.
Activitatea de inspecţie comercială s-a desfăşurat print acţiuni de control, informare,consiliere şi
combatere a practicilor agenţilor economici ce pot dăuna sănătăţii, securităţii şi intereselor consumatorilor
Aceste controale au fost făcute împreună colegii de la poliția locală inclusiv pe raza localității
Lacu Roșu.
Folosirea domeniului public prin amplasarea de panouri publicitare necesită acord din partea
autorităţii locale, în această privinţă este necesar o mai bună conlucrare cu colegii de la politia locală
respectiv cu inspectorul din cadrul compartimentului de urbanism.
În perioada sus amintită au fost eliberate un număr de 73 avize pentru folosirea domeniului public pentru
reparații clădiri,închideri de drum, branșare gaz, electricitate, apa, canal.
În cea ce priveşte activitatea de înregistrare şi eliberare a certificatelor pentru vehicule lente au fost
eliberate un nr.de 5 certificat de înregistrare pentru mopede, 17 certificate de înregistrare pentru tractoare
şi autopropulsate agricole respective 1 certificat şi nr. de înregistrare pentru căruţe .
Au fost radiate la cerere un număr de 12 certificate de înregistrare a vehiculelor lente.
Eliberarea autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculelor în scopul de încărcare- descărcare a
mărfurilor a avut o tendinţă de creştere astfel au fost eliberate cca. 210 de autorizaţii de încărcare
descărcare, este oportun ca şi în anul 2022 să se continue controalele efectuate de către colegii de la Poliţia
Locală, în vederea autorizării tuturor transportatorilor care încarcă şi descarcă mărfuri pe raza
administrativă a municipiului Gheorgheni şi au o capaciate mai mare de 3,5t.
Au fost vizate un nr. de 22 autorizaţii taxi care funcţionează pe baza legislaţiei în vigoare şi a
regulamentului aprobat prin HCL 192/2009, respectiv au fost eliberate trei autorizaţii de transport
persoane în regim de taxi pentru două întreprinderi individuale. În anul 2021 pe raza administrativ
teritorială a municipiului Gheorgheni funcţionează un număr de 21 de taxiuri respectiv o firmă de transport
în regim contractual.
Au fost înregistrate un nr. de 35 de acorduri comerciale de desfăşurare a activităţii economice
eliberate pe baza HCL nr.6/2016.
Totodată au fost reactualizate autorizaţiile de funcţionare de alimentaţie publică precum şi
programul de funcţionare a acestora, au fost eliberate un nr. de 14 autorizaţii de funcţionare privind
desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică.
În perioada sus amintită am luat parte la şedinţele Consiliu Local, astfel am redactat un nr. de 22
procese verbale cu ocazia şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului, respectiv am luat parte la
ședințele tehnico operative în ceea ce privește proiectele de modernizare și extindere apa canal unde am
redactat 13 procese verbale.
Compartimentul în continuare pune accent pe rezolvarea la termen a tuturor cerinţelor, sesizărilor
cetăţenilor astfel încât activitatea desfăşurată să corespundă statutului funcţionarului public.
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IX. SERVICIUL PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ

Serviciul Public Poliţia Locală Gheorgheni a urmărit cu prioritate pe parcursul anului 2021,
continuarea aplicării măsurilor pentru crearea şi funcţionarea unei structuri de poliţie moderne,
democratice, având ca obiectiv principal respectarea prevederilor constituţionale, a libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale prin exercitarea actului de
autoritate poliţienească, precum şi aplicarea întocmai a legilor şi hotărârilor legislativului local. Poliţiştii
locali au acţionat cu discernământ, profesionalism şi obiectivitate prin asumarea riscurilor şi
responsabilităţilor, având la bază îndeplinirea scopului esenţial, acela de a deservi cetăţeanul.
Conform planificării, pe aceasta perioada, s-a continuat cuprogramul de lucru in ture de 12 ore la
Serviciul Politia Locala a municipiului. Acest program este necesar pentru a putea raspunde la solicitarile
cetatenilor si pentru a putea interveni in situatiile de tulburare a ordinii si linistii publice in
municipiu.Turele sunt executate de catre 2 agenti din cadrul Politiei Locale, fiecare tura urmand sa se
desfasoare intre orele 06.00-18.00 si 18.00-06.00.Deasemenea, pe langa acestea, funcţionează o patrulă
de siguranţă rutieră, formată din 2 agenţi, sau, în unele cazuri din un agent rutier în patrulă comună cu un
agent de la controlul domeniului public. Tot in cadrul acestor actiuni, au fost supravegheate zonele din
oras cu potential de risc contraventional ( zona parculetelor de joaca pentru copii, zona Stadionului din
localitate si in interiorul Patinoarului in week-end, zona centrala a orasului, etc.),zona Gradinii Csiki si,
deasemenea, punctele din municipiu unde au fost instalate pubelele de gunoi menajer selectiv.
I. ACŢIUNI ORGANIZATE SI DESFAŞURATE
Legea
61/1991
Legea
60/1991
Legea
12/1990
H.C.L.
185/2007
O.U.G.
195/2002
H.C.L.
170/2011
H.C.L.
46/2011
H.C.L.
21/2012
Legea
333/2003
H.C.L.
83/2010

Ordine publică

4276

Adunări publice

54

Comerţ

46

Siguranţă rutieră

1466 + 6
Lacu Rosu

Controlul domeniului public

1387

Verificarea activităţii de păşunat

2

Total:
7784

Paza spital Mun.Gheorgheni
Curăţenie și spații verzi

547
56

Legea
15/2016

Prevenirea şi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun

II. ASIGURAREA
CETĂŢEANULUI
II.I.
II.II.
II.III.

II.IV.

UNUI

CLIMAT

DE

SIGURANŢĂ

PUBLICĂ

INTERVENŢII, STĂRI CONFLICTUALE APLANATE
CONTROALE PRIVIND ASPECTE DE TULBURAREA A
LINIȘTII ȘI ORDINII PUBLICE
COMBATEREA FENOMENULUI DE CERŞETORIE –
persoane depistate
• Persoane majore
• Persoane minore
• Persoane îndrumate spre domiciliu
• Sancţiuni aplicate
VERIFICAREA
ŞI
CONTROLUL
LEGALITĂŢII
ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT MĂRFURI
• Autovehicule cu masa >3,5 t privind regimul
tranzitării, staţionării şi parcării autovehiculelor
• Autovehicule cu masa <3,5 t privind regimul
tranzitării, staţionării şi parcării autovehiculelor

III. ASIGURAREA RESPECTĂRII LEGALITĂŢII
URBANISMULUI ŞI DISCIPLINEI ÎN CONSTRUCŢII

ÎN

A

50
27
11
2
7
21
6 Av.
112
41
71

DOMENIUL

III.I.

•

III.II.

•

III.III.

•

III.IV.

•

III.V.
III.VI.

•
•

Construcţii depistate şi transmise către compartimentul
Disciplina în Construcţii
Lucrări depistate pe domeniul public şi transmise către
compartimentul Disciplina în Construcţii
Controale efectuate împreună cu reprezentanţii 10
compartimentului Disciplina în Construcţii
Controale efectuate împreună cu reprezentanţii
compartimentului Protectia Mediului
Acţiuni de demolare
46
Acţiuni de înştiinţare-somaţii

•

Acţiuni de înştiinţare-somaţii mașini abandonate
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IV. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN SLUJBA COMUNITĂŢII
IV.I.

•

Autovehicule verificate

853

•

Afișarea sau înmânarea PV

35

•

Inmanarea înștiințărilor de la SVSU pentru centrele
comerciale

• Procese verbale de îndeplinire a procedurii
• Locații verificate
• Afișaj stradal
• Persoane verificate
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• Strazi verificate
• Distribuirea corespondentei Municipiului

1433

2540

•

Acordare sprijin patrulri Politiei Nationale

•

Pastrare ordinii si linistii publice la festivalul ,, Feltöltő ,, 8

IV.II.

•

Consilerea cetăţenilor în domeniile de activitate din
competenţă

IV.III.

•

Controale privind aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2016
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun.

•

Raport de eveniment O.P.

1

•

Note de Constatare Ordine Publica

11

•

Note de Constatare Circulatie

6

•

Verificare izolare la domiciliu

516

•

Verificare carantină la domiciliu

1329

•

Verificare societati comerciale

855

•

Verificare statii

•

Sesizări şi reclamaţii soluţionate

IV.IV.

2

468

•

Scrise

7

•

Telefonice

404

•

Autosesizări

20

•

Primite din teren

37

V. ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE PROTEJARE A SPAŢIILOR
VERZI ŞI A CURĂŢENIEI ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI
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ACTIVITĂŢI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE

V.I.
Privind

-

Păstrarea curăţeniei de către proprietarii
animalelor de companie

-

Păstrarea curăţeniei pe străzile şi în pieţele 18
municipiului

-

Protejarea spaţiilor verzi din municipiu

27

-

Salubrizarea municipiului

37

-

Ecarisajul în municipiu

4

-

Respectarea
deseurilor

obligaţiilor

privind

regimul 461

VERIFICĂRI
ÎN
TEREN
ÎMPREUNĂ
REPREZENTANŢII DIRECȚIEI SOCIALE

V.II.

457

•

La persoane fizice

•

La persoane juridice

CU

15
15

VI. ASIGURAREA UNUI CLIMAT CIVILIZAT DE COMERŢ ÎN MUNICIPIUL
GHEORGHENI
ACTIVITĂŢI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE
Privind

238

•

Protejarea populaţiei împotriva unor
18
activităţi comerciale ilicite

•

Prevenirea comerţului ambulant ilegal

•

Controale privind aspecte de tulburare
17
a liniştii şi ordinii publice

•

Activităţi sezoniere organizate cu
4
ocazia diverselor evenimente

•

Suspendare temporara a activitatii
HMAI 17 martie 2020 afisare

•

Controale privind respectarea orarului
de functionare a unitatilor de 173
alimentatie publica

26

VII. CREŞTEREA GRADULUI DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ PE ARTERELE DE
CIRCULAŢIE DIN MUNICIPIUL GHEORGHENI
ACTIVITĂŢI PRIVIND REGLEMENTAREA TRAFICULUI
607
RUTIER
Privind

•

Circulaţia vehiculelor cu tracţiune animala

•

Circulația, oprirea,
Autovehiculelor

staționarea,

15

parcarea, 584 + 6
Lacu
Rosu
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•

VIII.I.

Circulaţia bicicliştilor

2

TOTAL NUMĂR SANCŢIUNI APLICATE
390

VIII.II.

TOTALUL VALORII AMENZILOR APLICATE

VIII.III. PROCESE-VERBALE TRIMISE SPRE EXECUTARE SILITĂ

100300le
i
+
165Av.
128

VIII.IV. CAZURI SESIZATE ORGANELOR DE CERCETARE CU
3
PRIVIRE LA COMITEREA UNOR FAPTE PENALE
VIII.V.

PERSOANE IDENTIFICATE ŞI PREDATE POLIŢIEI
NAŢIONALE PENTRU CONTINUAREA CERCETĂRILOR
4
ÎN DOSARELE PENALE
Găsirea unei persoane dispărută şi predată la Poliţia Naţională

X. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENŢA A PERSOANELOR

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Municipiului Gheorgheni
funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni și deservește un număr de
aproximativ 52299 mii de cetățeni (după ștatistica din luna ianuarie 2021), locuitorii Mun. Gheorgheni şi
cele 7 comune arondate: Remetea, Lăzarea, Ditrău, Suseni, Joseni, Ciumani, Voșlăbeni).
În cadrul S.P.C.L.E.P. Municipiul Gheorgheni funcționează două compartimente:
Compartimentul Evidența Persoanelor și Compartimentul Stare Civilă.
PE LINIE DE EVIDENŢA PERSOANELOR:
Activitatea pe linie de evidența persoanelor și stare civilă s-a efectuat cu luarea în
considerare a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei
epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă, la nivel național.
Ținând cont de măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în anul 2021 au fost desfăşurate
următoarele activităţi:
Pe linie de management:
• Întocmirea Analizei activităţilor pe trimestrul I-II-III-IV/2021
• Întocmirea Planului de muncă pe trimestrul I-II-III-IV/2021
• Întocmirea situaţiilor statistice lunare:
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- statistica activităţii de evidenţa persoanelor,
- proces verbal inventariere a rebuturilor,
- proces verbal de distrugere documentelor de identitate (CI, BI, CIP)
- proces verbal de verificarea gestiunii privind actele de identitate și încasarea contravalorii
serviciilor prestate, inventarierea materialelor (CIP, cerere CI, cerere reşedinţă),
- raport privind solicitările de stabilire a domiciliului din Republica Moldova și Ucraina
conf. Planului de măsuri Dispoziția DEPABD 3447208/2021 / solicitare dobândire cetăţenie,
- raport de activitate conf. Dispoziției DEPABD nr. 3486463/2015 pe linia punerii în
legalitate cu acte de identitate a romilor,
- raport privind unităţile de ocrotire socială – centre de îngrijire, cămini de bătrâni,
- raportare situaţie lunară pe linie de stare civilă (naştere, căsătorii, decese,extrase pentru uz
oficial eliberate, demersuri pentru succesiune, menţiuni şi alte activităţi lunare şi trimestriale)
- raport privind analiza lunară a activităților desfășurate de lucrătorii de evidența persoanelor
și stare civilă
• Gestionarea documentelor clasificate secrete de serviciu
• Prelucrarea dispoziţiilor, instrucţiunilor, metodologiilor şi indrumărilor transmise de către
DEPABD, DJEP, studierea actelor normative, îndrumărilor DEPABD și întocmirea mapei
individuală.
• Actualizarea listelor electorale permanente, (zilnic) conform legislaţiei în vigoare.
• Întocmirea raportului de evaluare anuală / actualizarea fişei postului
Încheierea registrelor din anul 2021 şi deschiderea registrelor pentru anul 2022 conform
Metodologiei nr. 26/13.12.2018 privind întocmirea documentelor pe linie de management,
organizarea activităţii de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, monitorizarea indicatorilor
specifici.
• Pontaj – lunar
Activități pe linie de secretariat:
Acte întregistrate în registrul de intrare–ieşire, corespondenţă generală: 844 acte
Acte întregistrate în registrul de intrare –ieşire, corespondenţă - furnizare de date date cu
caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al
Consiliului: 303 solicitări
Arhivarea documentelor din anul 2021

-

-

-

Pe linie de evidenţa persoanelor şi actualizarea bazei de date:
verificarea modului de completare a cererilor şi exactitatea datelor
certificarea conformităţii copiei actelor doveditoare cu originalele
verificarea identităţii persoanei/verificarea persoanei în baza de date
solicitare de verificare de la posturile de politie
preluarea imaginii solicitantului actului de identitate
înregistrarea în registrul de primire şi eliberare a actelor de identitate a cererilor
actualizarea datelor în BD şi pregătirea acestora pentru producere
înaintarea lotului de producție prin FTP pentru tipărire la B.J.A.B.D.E.P.
la returnare – operarea actelor de identitate în cereri şi registru
operarea înmânării actelor de identitate în baza de date
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eliberarea actelor de identitate
acordarea vizei de reşedinţă persoanelor care depun cererea pentru înscrierea în actul de
identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
înregistrarea în registrul de primire şi eliberare a actelor de identitate a cererilor
actualizarea în baza de date a menţiunii de reşedinţă
proces verbal de distrugere documentelor de identitate (CI, BI, CIP)
au fost actualizate în baza de date menţiunile operative cu privire la divorţi în cazurile în
care s-a schimbat numele de familie a unuia dintre soţi
Au fost corectate neconcordanţele testelor de coerenţă
actualizarea informaţiilor legate de evidenţa persoanelor,, (SNIEP) - zilnic
asocierea cererilor cu poze
actualizarea bazei de date: zilnic
solicitări de extrase (deces, naştere) pentru actualizarea BD
proces verbal de anulare al actelor de identitate şi de alegător/lunar
proces verbal de anulare al actelor de identitate ale persoanelor decedate/trimestrial
proces verbal de anulare a cotoarelor, CIP expirate peste 3 ani/anual

În cursul anului 2021 au fost primit la ghişeu și au fost operate în baza de date:
- 4314 cereri înregistrate pentru eliberarea actelor de identitate,
- 312 cereri înregistrate pentru eliberarea actelor de identitate provizorie,
- 626 cereri cereri pentru înscrierea menţiunii de reşedinţă.
- 4626 poze ale solicitanţilor actelor de identitate au fost preluate în baza de date.
- 68 acţiuni cu staţia mobilă, (persoane puse în legalitate cu staţia mobilă- pers. cu dizabilități)
- 150 solicitare de verificare în teren (inaintate către poliția națională)
- 236 cereri conf. Planului de măsuri pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor de
etnie romă (activităţi desfăşurate conform Disp. D.E.P.A.B.D. nr.. 3486463/24.03.2015)
- În cursul anului 2021 au fost actualizate în baza de date:
- 383 comunicări de naştere,
- 660 menţiuni de deces
- 4773 mențiuni carantină/izolare
9 cereri de restabilire a domiciliului din străinătate în România
• Notă de recepţie şi constatare a cărţilor de identitate primite – săptămânal : 48 note de receptie
• Întocmirea bonului de consum – cărţi de identitate eliberate – 12 buc.(lunar)
• Punerea în legalitate pe linie de evidenţa persoanelor/ aplicarea vizei de reședință pe actul de
identitate, persoanelor din centrele de ocrotire socială din raza de competenţă. Ținând cont
de măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice
generate de virusul SARS-CoV-2, în anul 2021 nu a fost efectuat control pe linie de evidenţa
persoanelor și stare civilă.
Centrele de ocrotire socială din raza de competenţă sunt:
• Centrul de îngrijire şi asistenţă socială Gheorgheni
• Căminul de bătrâni Sfântu Elisabeta
• Căminul pentru persoane vârstnici Suseni
• Centrul de îngrijire ,,Ora internaţională,, din Gheorgheni
• Centru de plasament tip familial nr. 10 Gheorgheni
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• Centru de plasament tip familial nr. 11 Gheorgheni
• Centru de plasament tip familial nr. 9 Gheorgheni
• Centru de plasament Fundaţia Sfântu Francisc – Casa Sfânta Ana
Activități de mediatizare a actelor normative, Covid -19: tv, presă scrisă: 5
PE LINIE DE STARE CIVILĂ:
Activitatea pe linie de stare civilă s-a efectuat cu luarea în considerare a măsurilor de prevenire şi
control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2. Ținând cont
de măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în anul 2021 au fost desfăşurate următoarele activităţi:
• Întocmirea, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, a actelor de naștere, de căsătorie și de deces, și
eliberarea certificatelor doveditoare privind actele și faptele de stare civilă înregistrate persoanelor
fizice îndreptățite;
• Înscrierea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimiterea
comunicărilor de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz,
exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie
de stare civilă;
• Eliberarea, gratuit, la cererea autorităților publice, de extrase pentru uz oficial de pe actele de stare
civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și dispozițiilor normative legale referitoare la
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date;
• Transmiterea, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local
de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, comunicărilor
nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul
civil al cetățenilor români;
• Trimiterea actelor de identitate (colțul) ale persoanelor decedate ori declarațiilor din care rezultă
că persoanele decedate nu au avut act de identitate la structurile de evidență a persoanelor din
cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor de la ultimul loc de
domiciliu;
• Întocmirea buletinelor statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele
Institutului Național de Statistică și trimiterea acestora la Direcția Județeană de Statistică;
• Dispunerea măsurilor necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care
să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat
desfășurării activității de stare civilă;
• Atribuirea codurilor numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri
precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiții de deplină securitate;
• Asigurarea necesarului de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și
cerneală specială;
• Primirea cererilor de schimbarea numelui pe cale administrativă și documentelor prezentate în
motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, serviciului public comunitar local de evidență a
persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;
• Primirea cererilor de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în
statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume,
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precum și documentelor ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în
vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
Primirea cererilor de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din
străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmirea referatelor și înaintarea documentației, în
vederea avizării la D.J.E.P. HR
Primirea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă și efectuarea verificărilor pentru stabilirea
cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe
acestea, întocmește documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le
înaintează D.J.E.P. HR, pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de
aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrative-teritoriale competente;
Primirea cererilor de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmirea
documentației și referatului prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale
emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al D.J.E.P. HR;
Înscrierea în registrele de stare civilă, de îndată, a mențiunilor privind dobândirea, redobândirea
sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura
de stare civilă din cadrul D.J.E.P.HR;
Înaintarea către D.J.E.P. HR a exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile
de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile
din registrul de stare civilă - exemplarul I;
Sesizarea imediată a D.J.E.P. HR, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu
regim special;
Efectuarea verificărilor cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
Primirea cererilor de divorț pe cale administrativă;
Procedura privind deschiderea procedurii succesorale (sesizare);
Organizarea și asigurarea activităților de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;
Aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează
activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;

În cadrul Compartimentului de Stare Civilă au fost înregistrate:
- naştere: 319
- căsătorii oficiate: 88
- decese înregistrate: 433
- total certificate de stare civilă eliberate: 1482
din care: naştere 708,
căsătorie 158,
deces
616,
- la solicitarea instituţiilor competente a fost eliberat extras pentru uz oficial: 133
- eliberat adeverinţă tip anexa 9 (adeverinţă –statutul civil; pentru casatoriile în străinătate)
32
- au fost solicitate transcrieri a certificatelor de stare civilă eliberate în străinătate: 32
- au fost efectuate rectificări: 0
- schimbare de nume pe cale administrativă: 1
- demersuri iniţiate pentru succesiuni: 481
- în registrele de stare civilă au fost înregistrate menţiuni: 1534
64

- dosar de divorţ pe cale administratrivă: 0
- desfacerea căsătoriei prin hotărâre judecătorească (sentinţă de divorţ primite):16
- desfacerea căsătoriei prin Certificat de divorţ (notari publici): 14
- buletine statistice întocmite (naştere, căsătorie, deces) :845
- comunicare de naştere și comunicări de modificări (recunoașterea/tăgada paternității)
înaintate prin corespondenţă: 350
- livret de familie eliberat (lipsă imprimate): 0
- CNP atribuite: 384
- registrul de intrare – ieşire: 2877 cereri
- activităţi desfăşurate conform Dispoziţiei D.E.P.A.B.D. 3486463/24.03.2015- cetăţeni de etnie romă, puse in legalitate cu acte de stare civilă (certificat de naştere): 37
- adeverinţă de înhumare eliberat: 461
- comunicare de modificări pentru copii sub 14 ani: 16
- încuviinţare de nume:16
- recunoaşterea paternităţii: 16
- tăgada paternităţii: 2
- traducere de nume ( în limba maternă) : 4
- arhivare dosare: 47
- comunicare căsătorie (regim matrimonial) către CNARNN :139

XI.

DIRECŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Direcţia de Asistenţa Socială este compartimentul funcțional în aparatul de specialitate al
primarului, fără personalitate juridică, structură organizatorică potrivit organigramei, astfel încât
funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.
Direcţia de Asistenţa Socială înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 2019 şi are ca
scop luarea măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie socială.
Prin Hotărârea Consiliului Local Gheorgheni nr. 56/25.04.2019, a fost aprobat şi Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială.
Conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, art. 38, alin(l) şi alin. (2) pentru a acorda servicii
sociale pe teritoriul României furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridică, trebuie
acreditaţi, iar serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă sunt acreditate în
condiţiile legii.
Documentul prin care Serviciului Public de Asistenta Sociala este autorizat să acorde servicii
sociale pe perioada nedeterminată, este Certificatul de Acreditare, seria AF nr. 006879, eliberat la data
de 07.04.2020, de către Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale.
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Direcţia de Asistenţă Socială al Municipiului Gheorgheni se organizează şi funcţionează în
conformitate cu legislaţia în vigoare:
• Constituţia României;
• O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile
generale de asistenta sociala si protecția copilului și serviciile publice de asistența sociala/persoane
cu atribuții de asistenta sociala, în domeniul protecției drepturilor copilului cu modificările şi
completările ulterioare;
• Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie si monitorizare a copiilor care
sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada in care aceştia se află la muncă în străinătate,
modificările şi completările ulterioare ;
• Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violenței în familie, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată;
• Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată;
• Legea nr. 277/2010 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susținere pentru
familia monoparentală, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creşterea
copiilor cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea
implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD;
• Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul
vulnerabil de energie;
• Hotărârea nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil
de energie;
• Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările şi
completările ulterioare;
• Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi
îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot
beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile
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generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a
modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolari a copiilor provenind
din familii defavorizate cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MMFPSPV nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea
şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dezabilități în grad de handicap, a orientării
şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării
şi reabilitării copiilor cu dezabilități şi/sau cerinţe educaţionale special.
Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului
financiar ce se acorda elevilor In cadrul Programului National de protecție sociala “Bani de liceu”.

În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială,
Direcția de Asistență Socială îndeplinește, în principal, următoarele funcții:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea
nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului
comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon,
violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială
în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;
c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului
anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea
beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție;
f) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități
ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței
sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu
reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;
g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor
vulnerabile;
h) de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale.
Obiectul şi obiectivele de activitate
ale Direcţiei de Asistenţă Socială
1. Obiectul de activitate ale Direcţiei de Asistenta Socială, îl constituie realizarea ansamblului de
măsuri, programe, activităţi destinate persoanelor vârstnice, prevenirii separării copilului de
familia sa, copiilor şi persoanelor cu handicap, persoanelor singure/familiilor cu probleme
sociale aflate în dificultate şi cu grad de risc social, care nu au posibilitatea de a-şi realiza prin
mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă, cu scopul creşterii calităţii vieţii.
2. Obiectivele generale ale Direcţiei de Asistenţă Socială constau în:
a) asigurarea aplicării actelor normative privind activitatea de protecţie şi asistenţă socială;
b) monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor acordate;
c) instituirea unor programe de integrare socială a persoanelor aflate în stare de risc social, pentru:
1. - familii cu venituri foarte scăzute şi cu mulţi copii;
67

d)

e)

f)
g)
h)
i)

2. - persoanele vârstnice;
3. - copii aflaţi în dificultate.
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa a persoanelor şi familiilor aflate în grad de risc social, prevenirea
instituţionalizării asistaţilor, creându-le condiţiile necesare pentru a rămâne în mediul natural,
încurajându-i în acest sens;
asimilarea principiilor de comunicare şi orientare către echilibrul emoţional al persoanei,
furnizarea de informaţii care să favorizeze înţelegerea de către persoană imobilizată la pat sau la
domiciliu asupra drepturilor acestora cu privire la serviciile oferite de organizaţiile şi instituţiile
specializate;
facilitatea comunicării şi colaborării la nivel local în ceea ce priveşte organizaţiile
nonguvernamentale (ONG-urile);
promovarea activităţilor pe plan local prin încurajarea de parteneriat cu organizaţiile
nonguvernamentale;
atragerea de resurse financiare (fonduri nerambursabile) pentru realizarea obiectivelor Direcţiei
de Asistenţă Socială;
îmbunătăţirea serviciilor sociale şi dezvoltarea de proiecte noi în domeniul asistenţei şi protecţiei
sociale.

Direcţia de Asistenţă Socială Gheorgheni a desfăşurat, în anul 2021, programul

Direcţia de asistenţă socială a iniţiat în anul 2014 un program care reprezintă o soluţie imediată de
ajutorarea a persoanelor vârstnice, familiilor cu mulţi copii şi situaţie material precară, familie
monoparentală, copii cu dizabilități proveniţi din familii sărace. Proiectul poartă denumirea ÎMPREUNĂ
PENTRU COMUNITATE.
În cadrul programului s-au înmânat pentru 296 (în anul 2021) de familii pachete alimentare
neperisabile (3600 kg) în perioada 26 martie – 2 aprilie 2021 şi în perioada 26 noiembrie - 19 decembrie
2021.
La nivelul Direcţiei de asistenţă socială au fost înregistrate cereri şi adrese în număr de 4978 în
anul 2021.

Structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială
Conform Organigramei şi a Statului de funcţii aprobat de Consiliul Local Gheorgheni prin HCL
nr.155 din 21.10.2021, Direcţia de Asistenţă Socială Gheorgheni are în structura organizatorică 7
compartimente și 16 posturi, din care 5 funcționari publici și 11 personal contractual, 53 de angajați unde
se regăsesc cei 37 asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav, din care actual 34 de posturi
sunt ocupate.
Compartimentele funcţionale care fac parte din structura Direcţiei de Asistenţă Socială, sunt
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următoarele:
Compartiment prestaţii şi servicii sociale
Compartiment protecţia persoanelor vârstnice, protecţia persoanelor cu dizabilităţi,
monitorizare asistenţi personali şi evaluare iniţială
III. Compartiment asistenți personali
IV. Compartiment privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
V.
Compartiment relaţii cu comunităţi de rromi, prevenre marginalizare socială
VI. Compartiment asistenţă medicală
VII. Compartiment învățământ, sănătate și culte

I.
II.

I. COMPARTIMENT PRESTAŢII ŞI SERVICII SOCIALE
Compartimentul pentru acordarea de beneficii de asistenţă socială funcţionează în cadrul Direcţiei
de Asistenţă Socială având ca obiect principal de activitate: protejarea persoanelor singure sau a familiilor
care, din cauza unor factori de natură economică, psihică, fizică sau socială nu-şi pot asigura singure
nevoile sociale, încadrându-se astfel în categoria persoanelor marginalizate social.
Obiectivele Compartimentul pentru acordarea de beneficii de asistenţă socială pe anul 2021,
a) îmbunătăţirea comunicării în domeniu între nivelurile de responsabilitate locală şi judeţeană;
b) instituirea unor prestații şi servicii sociale, adaptate nevoilor persoanelor marginalizate social;
c) realizarea unui circuit informaţional unitar şi eficient care să servească interesului persoanelor
marginalizate social;
d) implicarea în procesul de formare şi comunicare destinat persoanelor marginalizate social;
e) promovarea unei imagini pozitive despre persoanele marginalizate social;
f) desfăşurarea de campanii de conştientizare şi /sau sensibilizare a opiniei publice inclusiv pentru a
combate prejudecăţile existente despre persoanele marginalizate social;
g) promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susţine integrarea socială şi pentru a preveni
izolarea şi separarea de comunitate a persoanelor marginalizate social;
h) implicarea societăţii civile atât în elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiei în domeniu
cât şi nerespectarea drepturilor persoanelor marginalizate social;
i) asigurarea instruirii şi formării continue a personalului, de toate tipurile, implicat la toate nivelurile;
j) sprijinirea iniţiativelor persoanelor juridice publice sau private, instituţiilor de cult recunoscute de
lege cu privire la identificarea nevoilor de sprijin familial;
k) încurajarea persoanelor marginalizate social de a-şi căuta un loc de muncă în conformitate cu
pregătirea fiecăreia.
1. Venitul minim garantat
Acordarea ajutoarelor sociale, se asigură cu respectarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Plata acestor beneficii sociale se
asigură din bugetul de stat. La data de 31 decembrie 2021 figurează în evidențele DAS un număr de 206
familii beneficiare de ajutor social în plată, respectiv 568 persoane beneficiare, pentru care s-au întocmit
412 anchete sociale pentru verificarea respectării condițiilor legale de acordare, s-au înregistrat un număr
de 17 cereri și declarații pe propria răspundere privind modificarea componenței familiei și a veniturilor
realizate de membrii acesteia. De asemenea, lunar se verifică întrunirea condițiilor de acordare a
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ajutorului social și se întocmesc anexe și proiecte de dispoziție privind acordarea, modificarea, reluarea,
suspendarea, schimbarea titularului, respingerea sau încetarea dreptului la ajutorul social. Se realizează
situații nominale cu persoanele apte de muncă, care prestează ore de acțiuni de interes local, în vederea
efectuării lucrărilor de interes local, situații nominale a persoanelor apte de muncă și comunicarea
acestora la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Harghita. Semestrial se emit adeverințe de
venit pentru persoanele majore din dosarele de ajutor social, prin accesarea bazei de date Patrimven. S au acordat servicii de informare și consiliere acestor persoane/ familii, privind igiena personală,
ambientală, consiliere privind ocrotirea sănătății, asumarea responsabilităților parentale.
În anul 2021 s-au întocmit 227 dispoziții privind:
•
Acordarea dreptului la ajutor social: 70;
•
Suspendarea dreptului la ajutor social: 53;
•
Modificarea dreptului la ajutor social: 17;
•
Încetarea dreptului la ajutor social: 34;
•
Reluarea dreptului Ia ajutor social: 53.

2. Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul de energie

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței/ suplimentului la energie pentru perioada
noiembrie-decembrie 2021, conform prevederilor Legii 226/ 2021 privind stabilirea măsurilor de
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil:
• ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică: 434 beneficiari;
• ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi: 330 beneficiari;
• ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale: 26 beneficiari;
• ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică: 17 beneficiari;
• supliment la energie pentru consumul de gaze naturale: 26 beneficiari;
• supliment la energie pentru consumul de energie electrica: 564 beneficiari;
• supliment la energie pentru consumul de combustibili solizi: 741 beneficiari;
• supliment la energie pentru energie termică: 429 beneficiari;
Activități desfășurate:
- primirea cererilor însoțite de documentele justificative privind componența familiei,
veniturile realizate de membrii acesteia precum și dovada bunurilor din proprietate;
- verificarea întrunirii condițiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței;
- întocmirea dispozițiilor și a situațiilor anexă cuprinzând beneficiarii ajutoarelor pentru
încălzirea locuinței/ suplimentului la energie atât pentru cererile admise, cât și pentru cele
respinse;
- întocmirea și transmiterea situațiilor centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutoarelor
pentru încălzirea locuinței/ suplimentului la energie către furnizorii de servicii și Agenția de
Plăți și Inspecție Socială;
- transmiterea dispozițiilor și anexelor către solicitanții ajutoarelor la încălzire/ supliment la
energie privind rezultatul în urma verificării cererilor;
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-

întocmirea rapoartelor statistice privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și
transmiterea acestora la Agenția de Plăți și Inspecție Socială;
efectuarea anchetelor sociale pentru beneficiarii ajutorului la încălzirea locuinței cu energie
electrică.
3. Alocaţia pentru susținerea familiei

Acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, acordată în conformitate cu prevederile
Legii 277/ 2010 cu modificările și completările ulterioare:
La data de 31 decembrie 2021 figurează în evidențele DAS un număr de 200 familii beneficiare
de alocație pentru susținere familială. Pentru aceste familii se verifică, lunar, întrunirea condițiilor de
acordare a acestui beneficiu social. Totodată, se întocmesc anexe și proiecte de dispoziție privind
acordarea, modificarea sau încetarea dreptului la alocație de sustinere, cât și borderourile privind
stabilirea/ modificarea/ încetarea drepturilor de alocație de susținere a familiei și se transmit Agenției de
Plăți și Inspecție Socială Harghita.
În anul 2021 s-au întocmit:
-25 de dispoziții privind stabilirea dreptului;
-53 de dispoziții privind modificarea dreptului;
-28 de dispoziții privind incetarea dreptului;
-224 anchete sociale privind acordarea/modificarea/incetarea dreptului la alocatia de susținere
familiară.
4. Programul operational Ajutoarea persoanelor defavorizate – POAD 2021
Direcţia de Asistenţă Socială asigură derularea la nivel local a Programului Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate, potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri
necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD
- organizarea acţiunii; informarea cetăţenilor; comunicarea cu instituţiile implicate în derularea POAD şi
transmiterea către acestea, la termen, a datelor, informaţiilor şi documentelor solicitate; recepţionarea
ajutoarelor alocate prin contractele de furnizare; distribuirea ajutoarelor pe listele iniţiale şi listele de
suplimentare; ţinerea de evidenţe de gestiune a intrărilor, ieşirilor a stocurilor, de la prima recepţie şi până
la consemnarea de stoc zero; întocmirea situaţiilor privind derularea POAD;
Conform Ghidului Solicitantului, categoriile de persoane care beneficiază de ajutoare
alimentare şi produse de igienă, grupul ţintă fiind selectat după cum urmează:
a) familiile si persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului,
dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr.
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
c) persoane/familii aflate temporar în situaţii critice de viaţă (victime ale calamităţilor, ale
violenţei domestice, persoane dependente etc) şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate.
Conform Procesului verbal de recepţie nr. 45781/04.03.2021 Direcţia de Asistenţă Socială
Gheorgheni a recepțioant 922 de pachete de igienă și 922 pachete cu produse alimentare.
Pe parcursul anului 2021 au fost înmânate:
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- 1844 pachete cu produse de igienă;
- 1844 pachete cu produse alimentare;
5. Derularea programului - tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde
Conform Ordonanței de Urgență nr. 115 din 16 iulie 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea
categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale
pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele
măsuri de distribuire a acestora am desfășurat activitatea de distribuire a cardurilor electronice către
destinatarii finali. Destinatarii finali care au primit tichete în anul 2021 sunt:
a) persoanele care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, în vârstă de 75 de
ani împliniți sau peste această vârstă - 51 persoane;
Deasemenea s-au acordat servicii de informare si consiliere beneficiarilor privind utilizarea
cardurilor, serviciile institutiilor partenere, procedura de obtinere în caz de pierdere, etc.
6. Ajutoare de urgență și ajutoare de înmormântare
Acordarea ajutoarelor de urgență pentru situații de necesitate din cauza calamităților naturale,
incendiilor și pentru situații deosebite, precum și efectuarea investigațiilor de specialitate, procurarea
tratamentului medicamentos, efectuarea intervențiilor chirurgicale, pentru un număr de 2 familii în sumă
totală de 5.180 lei. S-au înregistrat 2 de cereri, s-a verificat întrunirea condițiilor legale de acordare și sau întocmit anchetele sociale.
Acordarea unui număr de 9 ajutoare de înmormântare pentru beneficiarii de ajutor social sau persoane
fără adăpost, fără venituri și/ sau fără aparținători în cuantum de 8.000 lei. Ajutoarele de înmormantare
sunt prevăzute în Legea 416/2001 privind venitul minim garantat și compelate prin HCL.
II.

COMPARTIMENT PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU
HANDICAP ŞI DREPTURILOR PERSOANELOR VÂRSTNICE
III.
COMPARTIMENT ASISTENȚI PERSONALI
GRUPURI ŢINTĂ:
• persoane vârstnice,
• persoane cu handicap,
• persoane aflate în centre rezidenţiale de recuperare şi reabilitare sau care solicită internarea
într-un centru,
• asistenţi personali şi reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap grav,
• persoane aflate în situaţie de risc şi solicită internare în cămin pentru persoane vârstnice.
OBIECTUL ACTIVITĂŢII:
1. efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele cu probleme de sănătate care urmează să fie încadrate în
grad de handicap sau pentru persoanele care sunt deja încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau
mediu şi urmează a fi reevaluate de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi,
2. efectuarea anchetelor sociale în vederea internării persoanelor vârstnice într-un centru de recuperare
şi reabilitare din judeţul Harghita;
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3. efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate în situaţie de risc şi întocmirea dosarelor de
internare în Cămin pentru Persoane Vârstnice,
4. efectuarea anchetelor sociale şi încadrarea unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav,
5. întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele cu handicap grav
sau pentru reprezentanţii lor legali,
6. efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate în situaţie de risc în vederea includerii în programul
de îngrijire la domiciliu în colaborare cu organizaţiile non-guvernamentale;
7. efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele care au întocmit diferite sesizări precum şi
redactarea răspunsurilor către petenți.

a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

OBIECTIVE PRINCIPALE:
Sensibilizarea şi informarea populaţiei cu privire la serviciile sociale acordate de către Direcţia de
Asistenţă Socială prin Compartiment pentru acordarea drepturilor persoanelor cu handicap şi
drepturilor persoanelor vârstnice,
Identificarea persoanelor si familiilor aflate în dificultate precum și a cauzelor care au generat
vulnerabilitate şi nevoia socială.
Consilierea, orientarea şi ajutorul pentru realizarea demersurilor necesare obţinerii drepturilor
sociale, prin prezentarea în comisia de evaluare medicală în vederea încadrării într-un grad de
handicap.
Participarea la elaborarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire pentru fiecare persoană
aflată în nevoie,
Includerea persoanelor în vârstă aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală în programele de
îngrijire la domiciliu desfăşurate în parteneriat cu ONG-uri;
Orientarea persoanelor vârstnice către centrele de zi sau a celor cu handicap în centre de recuperare
şi reabilitare din judeţ, în situaţia în care familia lărgită nu poate asigura îngrijirea necesară.
Orientarea persoanelor vârstnice sau a celor cu handicap către centre de zi, în care se asigură
servicii de kinetoterapie, consiliere psihologică şi consultanţă, servicii de recreere, divertisment,
socializare;
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2021:
ACTIVITĂŢI

Nr.
1.

2.

3.

2021

S-a prezentat semestrial Raportul de activitate Consiliului Local și 2
DGASPC Harghita privind activitatea desfășurată de asistenții personali
ai persoanelor cu handicap și persoanelor cu handicap grav beneficiare
de indemnizație;
S-a prezentat trimestrial raportul statistic, privind numărul de asistenți 4
personali și plata salariilor cuvenite acestora și numărul total de
indemnizații cuvenite părinților sau adultului / reprezentant legal / către
DGASPC Harghita;
S-a întocmit lunar, foaie colectivă de prezență pentru asistenții personali 24
și beneficiarilor indemnizațiilor lunare, către Compartimentul resurse
umane și salarizare;
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4.
5.

6.
7.
8.

9.

Verificarea și înregistrarea Raporturilor de activitate trimestrial al
asistenților personali
S-a întocmit lunar Stat de plată a beneficiarilor de indemnizație lunară
și asistenților personali către Compartimentul resurse umane și
salarizare;
S-a întocmit Propunere de angajare și Ordonanțare de plată, pentru
furnizorii de Servicii sociale;
S-a verificat listele ale beneficiarilor de servicii sociale;

143
24
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S-a întocmit lunar Propunere de angajare și Ordonanțare de plată, 24
privind copii instituționalizați și persoane cu handicap internate în
centre de recuperare și reabilitare;
Evidențierea dosarelor Asistenților personali (prelungire, deces, 39
încetare);
dosare

10. Evidențierea dosarele beneficiarilor de indemnizații (prelungire, deces, 184
încetare):
dosare
11. Pregătirea și întocmirea dosarelor noi, pentru angajare ca asistent
personal s-au pentru primirea indemnizației lunare de însoțitor;
12. Pregătirea documentelor pentru încetarea indemnizației în cazul
decesului beneficiarului;
13. Monitorizarea asistenților personali;
14. Efectuarea la fața locului a anchetelor sociale (pentru persoane cu
handicap adulți, persoanele care urmează a fi încadrate într-un grad de
handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap);
15. Efectuarea la fața locului și emiterea anchetelor sociale, eliberarea
adeverințelor, la solicitarea instituțiilor: Institutul Național de expertiză
Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, Instituția Prefectului Jud. Harghita, DGASPC Harghita;
16. Întocmirea Rapoartelor de specialitate privind încheierea
contractelor/convențiilor cu furnizorii serviciilor sociale (Buget +
HCL+ Contracte, Convenții);
17. Preluarea documentelor şi întocmirea cererilor persoanelor cu handicap
în legătură cu acordarea prestaţiilor sociale respectiv pentru obţinerea
rovinietei şi transmiterea la Serviciul de acordare drepturi Miercurea
Ciuc;
18. Preluarea documentelor și emiterea Legitimației de parcare pentru
locuri gratuite de parcare persoanelor cu handicap;

64
45
74
228

25

8 contract

27

41

19. Preluarea cererilor și ținerea în evidență/închiderea dosarelor 265
beneficiarilor de servicii sociale (Caritas-îngrijire la domiciliu, Caritas dosar
comunitar, Caritas programe: educație timpurie, pers. cu adicții, pers.cu
handicap, Kinaesthetiks; Ora Internațional.; Cantina socială);
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Activități desfășurate de inspectorii din cadrul Compartimentului asistenți personali:
a) verificarea și înregistrarea raporturilor de activitate trimiestrial al asistenților personali;
b) 74 activități de informare și consiliere a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;
c) monitorizarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav - 74;
d) s-a întocmit pontajul lunar al asistenților personali.
Beneficii de transport local
Conform prevederilor Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, Decret – Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război şi conform H.C.L. nr. 24/2018 au beneficiat de gratuitate şi de reducere
de 50 % la bilete la transport urban cu mijloace de transport în comun pe teritoriul administrativ al
Municipiului Gheorgheni 92 persoane:
- 36 persoane cu handicap;
- 1 persoană în baza Legilor speciale;
- 55 persoane vârstnice peste 65 ani.

IV.COMPARTIMENT
COPILULUI

PRIVIND

PROTECŢIA

ŞI

PROMOVAREA

DREPTURILOR

Activitatea de asistenţă socială are ca obiect principal de activitate aplicarea Legii 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a Hotărârii nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de
monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi
serviciilor de care aceştia pot beneficia.
Compartimentul privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului desfăşoară activităţi de
identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor aflaţi în dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de
prevenire a abandonului şi separării copilului de familia sa, de reintegrare a copilului în familie, precum
şi alte acţiuni care vizează respectarea drepturilor copilului. În acest scop activitatea inspectorilor
Compartimentului privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului este centrată pe următoarele
aspecte:
✓ Asigurarea consilierii şi informării familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi
obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
✓ Vizitarea periodică la domiciliu a familiilor şi copiilor care beneficiază de servicii şi prestaţii
şi evaluarea din punct de vedere social şi legal a situaţiei acestora, pe baza unui formular de
anchetă socială;
✓ Întocmirea planurilor de servicii atât pentru copiii aflaţi în dificultate în vederea prevenirii
abandonului sau a instituirii unei măsuri de protecţie cât şi pentru familiile copiilor care sunt
reintegraţi în familie;
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✓ Urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului (monitorizare postreintegrare) şi a modului în care
părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a
beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
✓ Intervenţia pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea tardivă
a naşterii acestuia;
✓ Promovarea protecţiei copilului prin alternative de tip familial (plasament la familia extinsă
sau la familia substitut), precum şi prin noile tipuri de servicii complementare care intervin în
sprijinul copilului şi al familiei sale;
✓ Prevenirea abandonului copilului, a abuzului şi a neglijării sub orice formă, precum şi a tuturor
fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate;
✓ Eliberarea dovezilor pentru părintele/părinţii care pleacă la muncă în străinătate (în baza unui
contract de muncă) şi ai căror copii rămân în grija altor persoane;
OBIECTIVELE COMPARTIMENTUL PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA
DREPTURILOR COPILULUI
1. Prevenirea şi reducerea abandonului copiilor de către proprii părinţi, prin sprijinirea familiilor
aflate în situaţii dificile;
2. Participarea activă la continuarea procesului de descentralizare a sistemului de protecţie a copilului
prin diversificarea serviciilor de prevenire a abandonului copiilor şi protecţie a acestora prin
responsabilizarea comunităţii cu privire la problemele propriilor copii;
3. Oferire de servicii alternative instituţionalizării;
În conformitate cu aceste obiective generale, cu legislaţia privind drepturile copilului şi a
atribuţiilor ce le revin, inspectorii din cadrul Compartimentului privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului au efectuat/soluționat în perioada 03.01.2021 – 31.12.2021 un număr total de total de 295
anchete şi adrese după cum urmează:
Nr. de anchete
sociale
în
Tipul de anchetă socială
intervalul ian. –
dec. 2021
Anchete sociale pentru copii pentru care s-a solicitat evaluarea/reevaluarea
126
măsurii de plasament la familia extinsă (rude până la gradul IV) sau persoane
Anchete sociale – serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul
0
protecţiei copilului (cazuri de abuz sau neglijare)
Anchete sociale pentru instituirea plasamentului

1

Anchete sociale pentru încetarea plasamentului prin efectul legii sau pentru
1
reintegrarea copilului în familie
Raport privind situaţia copiilor reintegraţi în familia naturală

1

Instituirea plasamentului

1

Eliberarea dovezilor pentru persoanele care intenţionează să plece la lucru în
29
străinătate

76

Raport de monitorizare părinți plecați în străinătate

72

Instituirea curatelei pentru minori
16
Anchete sociale către alte instituții - Judecătorie, Birouri Notariale – în
vederea încredinţării/reîncredinţării minorilor în urma desfacerii legale a 34
căsătoriei
Adrese către instituţii din judeţ/ţară ( poliţie, şcoli, medici de familie, licee,
8
AJPIS, DGASPC)
Anchete sociale – burse sociale

6

TOTAL

295

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare
a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă in străinătate şi a serviciilor de
care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre
direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a
modelului standard al documentelor elaborate de către acestea, Direcția de asistenţă socială solicită anual,
în ultimul trimestru al anului, unităților şcolare care funcţionează pe raza teritoriul mun. Gheorgheni, date
şi informaţii cu privire la copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
În urma centralizării parţiale a listelor cu datele şi informaţiile venite din partea unităților şcolare
unde există astfel de situaţii, s-au constatat următoarele:
a) copii cu ambii părinți plecați în străinătate: 3
b) copii cu părinte unic susținător plecat în străinătate: 7
c) copii cu un singur părinte plecat în străinătate: 20
d) copii reveniţi în ţară după o perioadă de şedere in străinătate alături de părinți mai mare de
un an.
Alocaţia de stat pentru copii pe baza Legii nr. 61/1993 cu modificările și completările ulterioare
Pentru acordarea acestui beneficiu de asistență socială, activitatea constă în primirea cererilor,
verificarea documentației în vederea întrunirii condițiilor legale de acordare, transmiterea dosarelor în
vederea certificării cererilor de către primar, întocmirea situațiilor centralizatoare și transmiterea către
Agenția de Plăți și Inspecție Socială Harghita în vederea stabilirii dreptului și efectuării plăților.
Alocația de stat pentru copii: dosare înregistrate, verificate și transmise către AJPIS Harghita: 127.
Indemnizaţia pentru creşterea copilului, stimulent de inserţie pe baza Legii nr.66/2016
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
Beneficiarii acestei prestații sunt unul dintre părinții copilului nou-născut care, în ultimile 24 de luni
anterior datei nașterii acestuia, a realizat timp de 12 luni consecutiv:

•
•

venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/ 2003
privind Codul fiscal;
venituri din activități independente;
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•
•

au frecventat cursuri preuniversitare și universitare fără întrerupere;

una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredințat copilul, în vederea adopției
sau care aveau copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, precum și persoana
care a fost numită tutore.
Indemnizația pentru creșterea copilului: dosare înregistrate, verificate și transmise către AJPIS
Harghita: 124
Stimulent de inserție: dosare înregistrate, verificate și transmise către AJPIS Harghita: 65.
Pentru acordarea acestui beneficiu de asistență socială, activitatea a constat în primirea cererilor,
verificarea documentației în vederea întrunirii condițiilor legale de acordare, transmiterea dosarelor în
vederea certificării cererilor de către primar, întocmirea situațiilor centralizatoare și transmiterea către
Agenția de Plăți și Inspecție Socială Harghita în vederea stabilirii dreptului și efectuării plăților.
Violenţa domestică
Conform Dispoziţiei primarului nr. 744/2019 s-a constituit Echipa mobilă în vederea
asigurării intervenţiei în regim de urgenţă în caz de violenţă domestică.
Principalele atribuţii ale Echipei mobilei sunt :
- monitorizează cazurile de violenţă domestică din municipiului Gheorgheni ;
- culege informaţii asupra cazurilor de violenţă domestică din municipiului Gheorgheni ;
- întocmeşte o evidenţă separată privind cazurile de violenţă domestică ;
- asigură accesul la informaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau
reprezentanţilor acestora ;
- informează şi sprijină lucrătorii poliţiei în cadrul activităţii lor specifice în care întâlnesc
situaţii de violenţă domestică ;
- identifică situaţiile de risc pentru părţile implicate în conflict şi le îndrumă spre serviciile
de specialitate ;
- colaborează cu instituţiile locale şi judeţene de protecţie a copilului şi raportează cazurile,
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În anul 2021 la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială au fost luate în evidenţă 2 cazuri noi.

V.
COMPARTIMENTUL RELAŢII CU COMUNITĂŢILE DE ROMI,
PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ
ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

NR.
2021

Verificarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor cuprinse în
cereri şi în documente doveditoare pentru acordarea
stimulentului educaţioanl în formă de tichete sociale, conform anul şcolar 2020-2021/
Legii nr. 248/2015
50 copii în total 472 buc/TSG
Analizarea situaţiei absenţelor transmisă lunar de către directorii
unităţilor de învăţământ şi formularea propunerii de aprobare
către primarul UAT, în vederea emiterii unei dispoziţii.
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Înscrierea copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară, gimnazială Preşcolar: 65 copii;
într-o formă de învăţământ.
Primar: 30 copii
Efectuarea anchetelor sociale pentru diverse prestaţii şi servicii
98 familii/persoane
sociale :
Verificarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor cuprinse în
cereri şi în documente doveditoare pentru acordarea ajutorului
12 dosare
de urgenţă şi formularea propunerii de aprobare către primarul
UAT, în vederea emiterii unei dispoziţii.
Elaborarea şi aplicarea procedurii pentru punerea în aplicare a
metodologiei prevăzut în Ordinul nr.1985/1305/5805 privind
aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia întegrată
în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap,
a orientării şcolare şi profesională a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale (CES), precum şi în vederea abilitării
90 copii
copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
Colectarea datelor sociale prin diverse metode, observaţie,
interviu, etc. şi consemnarea în anchetă socială;
Înmânare anchetelor sociale părinţilor/reprezentantului legal;
Monitorizarea familiei.
Formularea şi redactarea răspunsurilor, adreselor pentru
35
instituţii în diferite domenii.
Plan anual de acţiune
privind serviciile sociale
finanţate
din
bugetul
Întocmirea planului anual de acțiune privind serviciile sociale
consiliului
local
al
administrate și finanțate din bugetul consiliului local
Municipiului
Gheorgheni
pentru anul 2021
Evidenţierea persoanelor cărora instanţa a stabilit contribuţia de
întreţinere sub forma prestării a orelor/lună, de muncă în folosul
comunităţii, pe toată durata plasamentul copilului.

17 persoane

VI.
COMPARTIMENT ASISTENŢĂ MEDICALĂ, COMUNITARĂ
Activitatea cabinetului şcolar pe anul 2021
Obiective:
Dreptul la sănătate este al doilea drept fundamental al copilului, după dreptul la viață. Rețeaua de
medicină școlara reprezintă serviciul primar de asigurare a sănătații colectivitațiilor de copii si tineri.
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În condițiile în care copii și tineri se confruntă cu o patologie in creștere,cu comportamente cu risc
pentru starea de sănătate, iar agresivitatea și violența in școli numai sunt aspecte de neglijat,rolul medicinei
școlare este tot mai important.
Activiățiile desfașurete in cabinetele medicale școlare sunt prestate conform ordinelor MS și al
altor acte normative specifice activitațiilor medicale .
Colectivitatea de muncă din Cabinetul Medical Școlar este format din 4 asistenți medical și un medic
generalist. Cu această echipă deservim toate unitățile de învățămănt din municipiul Gheorgheni, după cum
urmează:
- Liceul teoretic Salamon Erno
- Liceul teoretic Sfăntu Nicolae
- Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly
- Colegiul Tehnic Batthyany Ignac
- Șc. Gimn. Fogarasy Mihály
- Șc. Gimn. Vaskertes
- Șc. Gimn. Kos Karoly
- 4 grădinițe cu program prelungit
- grădinițele Pittypang
Cabinetul Şcolar din Gheorgheni asigură asistența medicală pentru 3712 de copii şcolari şi preşcolari.
Numărul copiilor în diferite instituţii a fost următoare:
- grădiniţe: 201 copii
- grădiniţe cu program prelungit: 368
- Asociaţia „Napsugar az esoben”: 40
- Şcoli gimnaziale:
- Şc. Fogarassy Mihály: 735
- Șc. Kós Károly: 194
- Șc. Vaskertes inclusiv şc Rromilor: 410+96
- Șc. Sf. Nicolae: 172
- Licee
- Lic. Teor. Salamon Ernő: 562
- Lic. Teor. Sf. Nicolae:109
- Lic. Fogarasy Mihály:312
- Colegiul Tehnic Batthyány Ignác:510
Activitatea medicală şi activitatea preventivă a cabinetului
Pe plan preventiv
Am supravegheat starea de sănătate a copiilor prin examen clinic, examinări medicale periodice, ce
constau în anamneză, depistarea tulburării de vedere, somatometrie.
Examen de bilanţ al stării de sănătate, care cuprinde examen clinic general, somatoscopie, somatometrie,
măsurarea tensiune arterială, frecvenţa cardiacă, acuitate vizuală şi auditivă .
Examenul de bilanț este examenul stării de sănătate cu obiectivul de evaluare a stării de dezvoltare fizică
și neuropsihică. Scopul este depistarea precoce a diverselor deficențe organice sau senzoriale. Elevii
depistați cu diferite probleme au fot sfătuiți de a se prezenta la cabinete de specialitate pentru rezolvarea
problemelor.
Are și scopul de a depista factorii și comportamentele cu risc:
- factori nutrițional (obezitate)
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- alcool
- tutun
- sedentarism
Examene somatometrice în mod cronologic:
- luna martie: clasa V-a 177 – elevi
- luna aprilie: clasa X-a 322– elevi
- luna mai: clasa II-a 114 – elevi
- luna iunie: prescolari: 315 în grădinițe cu program prelungit
- luna septembrie :clasa a VII-a 187- elevi
- luna octombrie: preșcolari : 317
- luna noiembrie : clasa a III-a :136 elevi
- luna decembrie :clasa a VI –a :182 elevi
Total: 1750 examene somatometrice.
Examene de bilanţ:
S-a efectuat un număr 770 examinări medicale de bilanț al stării de sănătate la clasele următoare:
- luna februarie: clasa IV-a 177 - elevi
- luna septemrie: clasa VIII-a 131– elevi
- luna octombrie: clasa XII-a 261 – elevi
- luna noiembrie clasa I –a 201- elevi
În cadrul activităţii preventive efectuăm zilnic triaj la grădiniţe – cca 35o copii/zi.
După fiecare vacanţă a fost efectuat triaj epidemiologic, la toate unităţile de învăţămănt, în total 10235
triaje, din care:
- 3309 luna ianuarie
- 3438 luna februarie
- 3588 luna septembrie
Cu ocazia triajelor au fost depistate 172 ( in ianuarie 62, februarie: 36, septembrie:74 ,) cazuri de boală –
angine, pediculoză, micoză, scabie. Cazurile respective au fost izolate, tratate şi recontrolate înaintea
reintrării acestora în colectivităţi. Rezultatul triajelor a fost raportat, la DSP M-Ciuc şi la laboratorul
epidemiologic teritorial Gheorgheni.
Activitatea antiepidemică constă din triajul zilnic ,data de situația epidemica specială (pandemia de
COVID) lupta in focarul de boală infecțioasă (anchete epidemilologice) supraveghere activă a evoluției
infectiilor ,respiratorii acute,suprevegherea condițiilor igienico- sanitare din unitați,supravegherea
modului de servire a mesei .
Acordarea scutiriilor medicale pentru absente ,a scutiriilor medicale pentru orele de educație fizică se
realizează conform normelor date MS .
Pentru înscrierile într-o nouă treaptă de învăţămănt a fost întocmite 925 adeverinţe formata din adeverinta
medicală şi dovadă de vaccinare - după terminarea unui ciclu de învățămănt ( pentru clasele VIII-a: 325
şi XII-a: 600 ).
Numărul scutirilor medicale de efort fizic, parțiale sau totale au fost scrise în 56 cazuri.
Pentru cei noi înscriși în sistem au fost întocmite 532 fişe medicale de consultaţie, și în registrul de
vaccinări am introdus datele pentru 161 elevi din clasa pregătitoare, 371 din clasa IX-a.
În cursul anului am întocmit 91 meniu alimentar săptămănal, in cantine şcolare şi in bucătării din grădiniţe,
am urmărit constant respectarea condițiilor de igienă. În lunile februarie şi octombrie în unităţile cu bloc
alimentar am efectuat anchete, cu privire la valoarea calorică şi nutritivă a alimentelor in total 84 de
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anchete. Am efectuat controlul periodic al personalului auxiliar din scoli si gradinite privind respectarea
normelor de igiena.
Au fost desfășurate activitati de educație pentru sănătate și promovarea unui stil de viață sănătos în timpul
examinărilor de bilanț, examinărilor somatometrice și în cursul triajului epidemiologic, cu scopul:
pregătirii pentru o viață mai sănătoasă.
Tematica acestori prezentări este :
- igiena și sănătatea alimentară, piramida unei alimentații echilibrate
- igiena personală
- căile de transmiterea bolilor infecto-contagioase
- igiena procesului de învățare
- importanța și rolul activității fizice în dezvoltarea armonioasă a organismului
- sănătatea mediului
-campania natională igiena orală
-campania nationala efectle nocive ale fumatului
- noțiuni elementare de anatomie și fiziologie, etapele creșterii și dezvoltării organismului
La cererea profesorilor sau elevilor ținem lecții, privind:
sănătatea reproducerii, valori și relații interpersonale, etică și drepturi, concepție și contracepție, infecții
cu transmitere sexuale.
In luna februarie am avut o campanie, dupa Ordinul 621. 17/10/2019 – combaterea Fumatului. In cadrul
acestui program am tinut ore pentru clasele gimaziale VII, VIII si in licee.
Pe plan medical
Numărul consultaţiilor la cerere, pentru afecțiuni acute în caz de boale: 1031
A fost efectuat 161 tratamente medicale, şi am acordat prim ajutor în 93 cazuri ( 27 în şcoli, 66 în
grădiniţe)
La cabinet s-au prezentat 285 elevi, înainte de competiţii sportive, pentru obţinerea vizei medicale
necesară.Din cauza pandemiei de COVID foarte multe evenimente sportive au fost anulate.
Dispensarizarea eleviilor cu probleme de sănătate (boli cronice) este o altă activitate in cadrul cabinetului
medical școlar .Scopul este supravegherea continuă al stării de sănătate .
În cabinetul medical școlar ținem evidența elevilor cu diferite boli cronice. Avem 304 elevi dispensarizați.
1.
boli ale aparatului locomotor
vici de postură : 19
malformații congenitale ale ap. locomotor: 5
2.
boli respiratorii
bronșită cronică: 17
astm bronșic:15
3.
boli cardiovasculare
valvulopatii: 7
HTA: 10
malformații congenitale de cord: 10
4.
boli digestive
hepatită cronică: 1
ulcer gastro-duodenal: 1
afecțiuni biliare:2
5.
boli renale
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

malformații aparat urinar: 4
litiază renală: 2
boli neuropsihice
epilepsie: 12
tulburări de comportament: 19
tulburări de adaptare școlară: 14
intellect de limită: 12
tulburări de vorbire: 19
boli senzolriale
vici de refracție: 9
hipoacizie: 3
boli endocrine:
hipotiroidie: 1, hipertiroidta: 2, tiroidita autoimun: 1
boli metabolice
diabet zaharat: 5
boli de nutriție
obezitate neendocrină:112
neoplazii: 2

Au fost eliberate adeverinţe medicale, cu scopul de a obţine bursă medicală, copiilor cu aceste afectiuni.
În prezent pe plan național există o criză in ceea ce privește medicina școlară. Rețeaua medicină
școlară este impiedicată de diferite nereguli intre acte normative si decizii administrative . Apariția Casei
Naționale de Asigurare de Sănătate și lipsa de contracte directe dintre cabinet școlar și CNAS , a rezultat
imposibilitatea eliberării biletelor de trimitere către medicii de specialitate ,către examinări paraclinice
,imposibilitatea prescrierii rețetelor gratuite .Activitatea este îngreunată de numărul mare de unități
,arondate unui medic.
Prin toate funcțiile sale activitatea din Cabinetul Medical Școlar contribuie la promovarea unui stil de
viață sănătos și mediu sănătos pentru colectivitățile de copii.
Activitatea asistentului comunitar
În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și
competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale,
asistentul medical comunitar are, în principal, următoarele atribuții:
- Identifică familiile cu risc medico-social din cadrul comunităţii;
- Determină nevoile medico-sociale ale populaţiei cu risc;
- Culege date despre starea de sănătate a familiilor din municipiu;
- Stimulează acţiuni destinate protejării sănătăţii;
- Identifică, urmărește şi supraveghează medical gravidele cu risc medico-social în colaborare cu
medicul de familie şi cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea în
familie a condiţiilor favorabile dezvoltării nou-născutului;
- Efectuează vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecţie a sănătăţii
mamei şi a nou-născutului;
- In cazul unei probleme sociale, ia legătura cu funcționarii publici din cadrul Direcției de asistență
socială din aparatul de specialitate al primarului pentru prevenirea abandonului;
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Supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului şi a copilului mic;
Promovează necesitatea de alăptare şi practicile corecte de nutriţie;
Participă, în echipă, la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective: vaccinări, programe de screening
populaţional, implementarea programelor naţionale de sănătate;
- Participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
- Semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia
activităţilor în teren;
- Efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social trataţi la domiciliu şi urmăreşte
aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;
- Urmăreşte şi supraveghează în mod activ copiii din evidenţa specială (TBC, HIV/SIDA,
prematuri, anemici etc.);
- Identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi contribuie la înscrierea acestora;
- Organizează activităţi de consiliere şi demonstraţii practice pentru diferite categorii
populaţionale;
- Se preocupă de identificarea cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu
handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile;
- Efectuează activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos,
- Identifică persoanele de vârsta fertilă, diseminează informații specifice de planificare familiară și
contracepție,
- Creează rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică,
întocmește rapoartele de activitate lunare și periodice,
- Ține evidența la zi a documentelor cu care lucrează (registre, fișe de planificere a vizitelor de
domiciliu etc.)
- Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire documentele
create în cursul unui an calendaristic, grupate în dosare, potrivit problematicii şi termenelor de
păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor;
-

Asistenta comunitară din municipiul Gheorgheni, în decursul anului 2021 a desfăşurat
următoarele activităţi:
1. Colaborare cu persoanele rome în privinta igienei sănătății și a prezentării la medicul de familie
dacă au problema de sănătate ei și copii lor.
2. Vizitarea persoanelor vârstnice - peste 65 de ani - care au boli cronice (hipertensiune arterială,
diabet zaharat, boli psihice, etc.) măsurarea tensiunea arterială, pulsul, saturația de oxigen,
glicemia, programarea la medic de familie sau specialist.
3. Informarea eleviilor la şcoala roma despre inportanța spălării mâinilor, dinţiilor, igiena şi sănătate.
4. Înştiinţarea mamele gravide să mearga la control periodic la ginecologie.
5. Vizitarea femeilor gravide, noului născutului la domiciliu, efectuarea controlul stării de sănătate
la un nr. de 44 de cazuri, inclusiv de etnie roma.
6. Administrarea vaccinului obligatoriu: 786 cazuri.
7. Vizitarea femeilor gravide în cursul anului de 70 de ori, s-a dat sfaturi despre alimentația sănătoasă,
igienă și au fost ajutați să se programeze la medicul de familie și la medic specialist. S-a vizitat
femeile lăuze în cursul anului de 44 de ori, s-a dat sfaturi de igienă, alimentație și a fost explicat
importanța laptelui de mamă.
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8. Deplasarea în teren la diferite familii pentru controlul şcolarilor din clasele I-VIII în vederea
deparatizării,verificarea amigdalelor şi controlul dermatologic al acestora, fiind mulţi copiii cu
parazit.
9. Au fost ajutați persoanele din comunitatea de romi și adulți și copii să se înscrie la un medic de
familie, s-a ajutat la obținerea actelor de identitate.
10. Participarea la testarea anti Covid 2019 a 139 de copii din școala de romi în luna decembrie 2021.
11. În colaborare cu Direcția de Asistență Socială Gheorgheni, s-a participat la acțiunile de împărțire
de pachete din ajutoare, pentru familiile nevoiașe în lunile martie și septembrie.
12. Participarea la cursuri organizate pentru asistenți comunitari.
13. Colaborarea cu medicii de familie la supravegherea unor familii înscrise la medicii de familie şi
le-am programat pentru consultaţii la cabinet, iar în alte cazuri medicii de familie s-au deplasat la
domiciliul lor pentru consultaţii.
14. Colabore cu:
- Dr. Koszti Edit, medic şcolar
- Spitalul Municipial (Pediatrie, Nou Nascuti - Ginecologie)
- Medicii de familie.

Centralizat potrivit cu materialele trimise de compartimente, azi 20.04.2022,
Secretar general al municipiului: Selyem-Hideg Norbert-Vencel
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