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ANUNȚ 

referitor la elaborarea unor proiecte de acte normative 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, autoritatea administrației publice locale Uricani aduce la cunoștință publică intenţia 

de a adopta următoarele proiecte de acte normative: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de 

spargere si condiţiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public sau 

privat al Orasului Uricani. 

 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale 

al Compartimentului de Asistenţă Socială din aparatul de specialitate al Primarului Orasului 

Uricani. 

 

Atașat prezentului anunț, se regăsesc textul complet al proiectului de hotărâre însoțit de referatul 

de aprobare și raportul de specialitate. 

 

  Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, 

privind proiectele de acte normative, la Secretariatul Primăriei Orașului Uricani, Corp A, etaj 1, până la 

data de 22.01.2021. De asemenea, propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, pot fi 

trimise și prin fax la numărul: 0254511127 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: 

primariauricani@gmail.com. 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei Orașului Uricani şi se 

poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Secretariatul Primăriei Orașului Uricani. 

 

 

Secretarul Unității Administrativ – Teritoriale Uricani, 

Flori Nelu – Dănuț 
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ROMANIA                                                                                                 NR.: __________________    

JUD. HUNEDOARA  

ORASUL URICANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T     D E      H O T Ă R Â R E      

privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere si condiţiile de refacere a sistemului 

rutier si a spatiilor apartinand domeniului public sau privat al Orasului Uricani 

 

Consiliul Local al Orașului Uricani, Jud. Hunedoara;  

Avand în vedere proiectul de hotarare inregistrat la nr. __________________ si referatul de aprobare 

întocmit de Primarul Orasului Uricani, inregistrat la nr. __________________, prin care se propune consiliului 

local aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere si condiţiile de refacere a sistemului rutier 

si a spatiilor apartinand domeniului public sau privat al Orasului Uricani;  

Văzând  raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local, inregistrat la nr. 

__________________ si raportul compartimentului de resort al primăriei, inregistrat la nr. __________________; 

Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată și anunțul privind punerea în dezbatere publică înregistrat la nr. 61/05.01.2021; 

Luând în vedere dispozițiile art. 13 lit a) și b) din Legea-cadru 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, și de Legea-cadru 24/2000 în ansamblul ei; 

Ținând cont de întreaga economie a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, a OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, a OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum și a OUG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu

 modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1) teza I și alin. (14) raportat la prevederile disp. art. 155 alin. (1 lit. d) și alin. (5) 

lit. f), art. 139 alin. (1) și (3) lit. c) și e), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

ART. 1. Se aproba Regulamentul privind eliberarea avizului de spargere si condiţiile de refacere a 

sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public sau privat al Orasului Uricani, astfel cum este prevăzut 

în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 

(2) Dispoziţiile din prezenta hotărâre prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţiile, intră în vigoare 

în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștiință publică şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1). 

ART. 3. Prezenta hotarare poate fi contestata in temeiul si conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunica Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, Primarului Orașului 

Uricani, Biroului Biroul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Uricani, presei și se 

publică în Monitorul Oficial Local. 
 

Hotărârea a fost adoptata în ședința ordinară din data de __.__.2021, prin vot liber exprimat, cu majoritate absolută, respectiv cu 

următoarele voturi: 

Total consilieri locali: 15; 

Prezenți: __; 

Pentru: __; 

Impotrivă și abțineri:__ . 

 
 Uricani, la Initiator,                    Avizat, 

 __.__.2021 Primar Secretar general 

              Buhăescu Dănuț                                           Flori Nelu-Dănuț 

 

 



ROMÂNIA         Anexa la Proiectul de Hotărâre nr. __________________ 

JUD. HUNEDOARA  

ORASUL URICANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

REGULAMENT 

privind eliberarea avizului de spargere si condiţiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor 

apartinand domeniului public sau privat al Orasului Uricani 

 

Baza legala: 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- OUG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

Cap. I - SCOPUL REGULAMENTULUI 

 

Art. 1. (1) Scopul regulamentului este de a stabili cadrul organizatoric necesar obtinerii acordului 

administratorului drumurilor (sub forma avizului de spargere) in vederea derularii in conditii optime a 

lucrarilor de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public pentru aducerea la 

forma initiala in urma spargerilor datorate avariilor, a lucrarilor de modernizare, investitii si reabilitare pe 

raza U.A.T. Uricani. Acest regulament contine : 

- conditiile si documentele necesare obtinerii avizelor de spargere; 

- reglementari legate de controlul efectuat de reprezentantii autoritatii publice locale pe perioada 

de valabilitate a avizului de spargere; 

- sanctiunile in cazul nerespectarii conditiilor impuse prin avizul de spargere. 

(2) In intelesul prezentului Regulament prin sistem rutier se intelege ansamblul de straturi care 

formeaza corpul soselei (imbracaminte, stratul de baza, fundatia si un substrat ) iar prin forma initiala se 

intelege respectarea straturilor sistemului rutier si compactarea acestora. 

(3) Avizul de spargere se emite de catre Biroul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Primariei Orasului Uricani. 

Art. 2. Prezentul regulament se aplica firmelor de constructii care executa lucrari in carosabil si 

lucrari pe domeniul public si/sau privat al Orasului Uricani, detinatorilor sau administratorilor de retele 

publice de interes local sau national (E-Distrubutie Banat S.A., SC Enel Energie SA, Telekom Romania, 

RDS, etc.), Politiei Rutiere precum si persoanelor fizice si juridice care prin natura lucrarilor executate 

afecteaza suprafete aflate in domeniul public si/sau privat al orasului Uricani. 

Art. 3. Conditiile generale in vederea emiterii avizului de spargere, care va avea modelul prevazut 

in Anexa nr. 3 sau in Anexa nr. 4 . 

3.1. Obligativitatea prezentarii unui proiect/schita de semnalizare pentru siguranta circulatiei pe 

drumul public in cazul lucrarilor care necesita spargerea carosabilului intocmit de constructor . In situatia 

lucrarilor de investitii , capitolul privind semnalizarea va fi cuprins in Proiectul Tehnic. 

3.2. Cheltuielile legate de proiectarea si executarea lucrarilor de semnalizare rutiera si siguranta a 

circulatiei vor fi asigurate de catre beneficiarul avizului. 

3.3. Se face dovada refacerii infrastructurii (sub forma unui contract de refacere incheiat cu o 

societate sau pe baza unor lucrari in regie proprie daca beneficiarul avizului detine personal calificat si 



utilaje specifice) cu respectarea normativului tehnic in vigoare, aferent categoriei drumului si a 

materialelor din care este executat conform condiţiilor impuse prin Anexa nr. 2 a prezentului regulament, 

pe toata suprafaţa stabilita de administrator/operator, cheltuielile de refacere fiind suportate de catre 

detinatorul avizului de spargere. 

3.4 Solicitantul/beneficiarul avizului de spargere este responsabil pentru refacerea sistemului 

rutier la forma initiala si in termenul stabilit prin aviz , independent de modul in care a incredintat 

lucrarile de refacere a carosabilului. 

 

Cap. II CONDITII SPECIFICE OBTINERII AVIZULUI DE SPARGERE 

 

In cazul avariilor: 

Art. 4. Avizul de spargere drum se emite in baza unei instiintari in scris care trebuie sa contina: 

- localizarea exacta a lucrarilor; 

- natura interventiei; 

- categoria zonei afectate; 

- suprafata zonei afectate; 

- perioada de executie a lucrarilor inclusiv refacerea zonei afectate; 

- responsabilul lucrarii din partea executantului (nume, prenume, nr. de telefon); 

- firma responsabila cu aducerea zonei afectate la starea initiala si persoana responsabila. 

Art. 5. (1) Obligatiile beneficiarului avizului de spargere in cazul avariilor: 

5.1. In cazul interventiilor in regim de urgenta se poate interveni imediat si se va anunta telefonic 

autoritatea publica locala la dispeceratul Politiei Locale, care are obligatia de a anunta de indata 

reprezentantul Biroului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului , iar in situatia cand interventia are loc pe 

carosabil si Politia Rutiera. In termen de 24 de ore de la anunt (nu se iau in considerare zilele 

nelucratoare) se va depune instiintarea scrisa (conform art. 4 din prezentul regulament), pentru eliberarea 

avizului de spargere, la sediul autoritatii publice locale (Primaria Orasului Uricani - Registratura). 

Primaria Orasului Uricani, prin Biroul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, va emite un aviz de 

spargere in termen de 5 zile lucratoare. 

5.2. La finalizarea lucrarii de remediere a avariei se va aduce zona afectata la starea initiala in 

termenul si conditiile precizate in acest regulament si/sau in avizul de spargere . 

5.3. Solicitantul se va adresa in scris Biroului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Primariei Orasului Uricani, solicitand un reprezentant la receptia lucrarii si se va incheia un proces verbal 

de receptie a lucrarii. 

5.4. Pentru interventii la avarii, termenul de finalizare al lucrarilor in perioada 1 noiembrie - 31 

martie va fi de 10 zile calendaristice, iar in perioada 1 aprilie - 31 octombrie termenul va fi de 6 zile 

calendaristice. Termenele specificate mai sus includ si refacerea zonei afectate de interventie. 

5.5. Daca, din motive obiective, interventia dureaza mai mult decat prevede acest regulament, se 

va cere prelungirea termenului acordat. Aceasta prelungire va fi solicitata cu cel putin 24 ore anterior 

expirarii termenului din avizul de spargere si se vor specifica cauzele care au condus la aceasta situatie. 

5.6. Solicitantul avizului de spargere va achita contravaloarea garantiei de buna executie. 

Achitarea acestor garanții se va face odata cu depunerea documentatiei pentru obtinerea avizului de 

spargere de catre solicitantul acestuia. In situatia in care exista in fiecare luna mai multe interventii ale 

aceluiasi solicitant (E-Distrubutie Banat S.A., SC Enel Energie SA, Telekom Romania, RDS, etc.), plata 

acestor garanții se poate face astfel : 

- garanția se poate achita o data pe luna pentru lucrarile de interventie in regim de urgenta 

executate in luna anterioara; 

- garantia de buna executie poate fi achitata o data pe luna, pentru luna in curs in functie de 

volumul lucrarilor din luna anterioara, facand-se regularizare la data efectuarii platii. 

(2) In cazul lucrarilor de investitii (modernizare, reabilitare, bransamente, extinderi etc.): 

Art. 6. Avizul de spargere se emite in baza urmatoarelor documente : 

- autorizatie de construire - copie; 

- cerere tip , conform model anexat; 



- avizul Politiei Rutiere; 

- schita semnalizare rutiera si siguranta circulatiei; 

- capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic; 

- contractul pentru refacere sau dupa caz lista personalului specializat in refacerea zonei afectate; 

- dovada achitarii garanțiilor stabilite prin prezentul Regulament. 

Art. 7. Obligatiile beneficiarilor avizului de spargere in cazul obiectivelor de investitii : 

7.1. Proiectantul are obligatia de a specifica in planurile de situatie pozitionarea retelei cotata 

exact (distanta fata de bordura, constructie etc.) ; 

7.2. Proiectul tehnic trebuie sa contina un capitol cu refacerea zonei afectate ; 

7.3. La finalizarea lucrarilor se va aduce zona afectata la starea initiala in termenul si conditiile 

precizate in acest regulament si in avizul de spargere; 

7.4. In perioada 15 noiembrie - 15 aprilie se impune interdictia de executare a lucrarilor de 

investitii (modernizare, reabilitare, bransamente, extinderi etc.) care necesita spargere drumuri sau alte 

zone, de catre persoane fizice sau persoane juridice pe raza orasului Uricani. 

- să respecte întreaga legislație în materie. 

Art. 8. Semnalizarea lucrarilor : 

8.1. Toate lucrarile vor fi semnalizate conform legislatiei si normelor in vigoare inclusiv pentru 

timpul de noapte; 

8.2. Se va mentine semnalizarea lucrarilor pana la readucerea sistemului rutier la forma initiala; 

8.3. Beneficiarul avizului/Executantul este responsabil cu semnalizarea lucrarilor pana la 

readucerea zonei afectate la forma initiala. 

Art. 9. Conditiile de executie a lucrarilor impuse prin aviz: 

9.1. Executantul nu va incepe lucrarile fara a avea asigurata baza tehnico-materiala completa 

pentru punctul de lucru autorizat, precum si utilajele necesare pentru saparea/spargerea suprafetelor de 

teren afectate de lucrare. 

9.2. Decopertarea stratului asfaltic se va efectua prin taiere cu utilaj cu disc in forme regulate. La 

final zonele refacute vor avea un contur regulat, cu linii drepte. 

9.3. Pamantul si celelalte materiale rezultate din sapaturi vor fi evacuate imediat si duse in locurile 

stabilite cu autoritatea publica locala. 

9.4. In timpul executarii lucrarilor , utilajele si materialele se vor utiliza numai in zona delimitata 

si semnalizata corespunzator . Dupa terminarea programului de lucru nu este permisa stationarea acestora 

pe carosabil , trotuare sau zona verde. 

9.5. Rigolele de preluare a apelor pluviale , santurile vor fi mentinute curatate. 

9.6. Executantul va lua masuri pentru asigurarea securitatii pietonilor si autovehiculelor care 

circula prin zona lucrarilor folosind indicatoarele de circulatie si mijloacele de semnalizare legale 

adecvate pentru timp de zi si de noapte conform proiectului/schitei de semnalizare prezentat la obtinerea 

avizului. 

9.7. Drumurile , trotuarele si spatiile verzi se vor aduce la forma initiala, conform anexei nr. 2 din 

prezentul regulament. 

9.8. Lucrarea va incepe numai dupa marcarea si semnalizarea zonei de lucru . 

9.9. In cazul in care Beneficiarul avizului refuza sa refaca, sau nu reface conform prezentului 

regulament zona afectata de lucrari, Primaria Orasului Uricani poate dispune refacerea zonei respective, 

iar la final vor fi calculate despagubiri echivalente cu valoarea costurilor reparatiilor ce vor fi suportate de 

catre beneficiarul avizului. 

 

Art. 10 Garantie lucrari 

10.1. Termenul de garantie pentru lucrarile de refacere a zonei afectate va fi de 3 ani de la data 

receptiei , in cazul in care interventiile opereaza pe strazi care nu au fost reabilitate in ultimii 5 ani . In 

cazul in care interventia se face pe drum aflat in perioada de garantie acordata de un alt executant , durata 

garantiei va corespunde perioadei acordate administratorului de executantul initial, dar nu mai putin de 3 

ani. 



10.2. Pentru lucrările de investiţii , garanţia de buna execuţie se restituie dupa recepţia lucrării de 

refacere a zonei afectate, efectuata in prezenta unui reprezentant al Primariei Oraşului Uricani. 

 

Cap. III SANCTIUNI 

 

Art. 11. (1) Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament precum și a celorlalte prevederi 

legale cu incidență în materie atrage răspunderea administrativă, civilă, contravențională sau penală după 

caz, conform legii. 

Art. 12. Controlul, constatarea si sanctionarea contraventiilor 

(1) Controlul, constatarea si sanctionarea abaterilor de la prezentul regulament cade in sarcina 

personalului angajat de specialitate din cadrul Primăriei Orașului Uricani, împuternicit în acest sens prin 

dispoziție a primarului. 

(2) Pe baza procesului verbal de constatare, care constituie titlu executoriu, se va proceda la 

incasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale autoritatii publice locale 

(3) Odata cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 11 alin. (1), se dispune 

oprirea executarii lucrarilor si/sau luarea masurilor de incadrare a acestora in prevederile avizului de 

spargere sau prezentului regulament, intr-un termen stabilit in procesul-verbal de constatare a 

contraventiei. 

 

Cap. IV GARANȚIILE PERCEPUTE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE SPARGERE 

Art. 13. (1) In cazul interventiilor in regim de urgenta se vor achita urmatoarele garanții: 

Garantie de buna executie: 

- 200 lei/mp pentru strazi asfaltate, pavate; 

- 150 lei/mp pentru strazi cu macadam; 

- 100 lei/mp pentru spatii verzi, drum pietruit, alte cazuri; 

(2) In cazul lucrarilor de investii se vor achita urmatoarele garanții: 

b) Garantie de buna executie: 

- 400 lei/mp pentru strazi asfaltate, pavate ; 

- 300 lei/mp pentru strazi cu macadam; 

- 250 lei/mp pentru spatii verzi, drumuri pietruite si alte cazuri; 

 

Art. 14. Pentru lucrarile de investitii finantate din bugetul local nu se percep garanțiile specificate 

mai sus. 

Art. 15. Garantia de buna executie se vor achita la depunerea documentatiei in vederea obtinerii 

autorizatiei de construire. 

Art. 16. Pentru lucrarile de modernizare sau reabilitare ale retelelor publice de interes local sau 

national , care nu sunt finantate din bugetul local sau bugetul de stat, garantia de buna executie se va 

achita la depunerea documentatiei pentru eliberarea avizului de spargere. 

 

Cap. V DISPOZIŢII FINALE SI TRANZITORII 

 

Pentru aspecte neprecizate in prezentul regulament sunt aplicabile prevederile din legislatia in 

domeniu aflata in vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA NR. 1  

 

CERERE 

(pentru lucrari de investitii ) 

 

Subsemnatul _________________________ reprezentant al __________________ 

______________________cu domiciliul/sediul in_________________str.____________  

nr.____, bl.____, et.____, ap.___, jud./sector______________, va rog sa-mi aprobati cererea prin care 

solicit aviz de spargere in vederea executarii de lucrari de constructii/instalatii in zona 

_________________________________ din orasul Uricani .  

1. Unitatea beneficiara : ________________________________  

2. Unitatea constructoare – pentru lucrari de constructii/instalatii (care afecteaza sistemul rutier , rigole , 

trotuare , zonele verzi , etc. , aflate pe domeniul public sau privat al orasului Uricani ) 

:___________________________________________  

3. Unitatea constructoare – pentru refacerea zonei afectate :____________________  

4. Obiectul lucrarii de baza :_____________________________________________  

5. Zona de executie :  

a) In carosabil : - lungimea_________latimea_______supr. afectata_______  

- longitudinal , pe partea ____________________________  

- transversal , in dreptul imobilelor ____________________  

- sistem rutier initial _______________________________  

b) In trotuar : - lungimea________latimea_______supr. afectata__________  

- longitudinal , pe partea _____________________________  

- transversal , in dreptul imobilelor _____________________  

- sistem rutier initial_________________________________  

c) In zona verde : ________________________suprafata afectata _________  

5. Perioada solicitata pentru executarea lucrarilor este din data de_________ pana in  

data de ________  

6. Responsabil de lucrare ( incadrare in termen , calitate , asigurarea sigurantei  

circulatiei ,etc. )  

a) Din partea beneficiarului _______________________tel. _____________  

b) Din partea executantului ________________________tel._____________  

 

7. Alte date referitoare la lucrare __________________________________________  

 

 

Data________________  

 

 

BENEFICIAR,   CONSTRUCTOR,   AVIZUL BIROULUI POLITIEI     

                   RUTIERE URICANI  

Nume_____________          Nume____________                         Nume____________  

Prenume___________          Prenume___________                      Prenume__________ 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA NR. 2  

STRUCTURA DE REFACERE 

LUCRAREA  ZONA AFECTATA  STRUCTURA DE 

REFACERE  

Investitii/Avarii  Carosabil din asfalt  - materialul rezultat din 

sapatura se transporta imediat 

in afara zonei de lucru  

- taiere cu disc in forma 

regulata  

- pat de nisip cu banda 

avertizoare  

- umplutura rezultata in urma 

sapaturii se face din balast 

compactat conform 

normativelor in vigoare  

- 15-20 cm strat de beton 

C18/22,5 (B300)  

- 5 cm strat de legatura BAD 

25  

- 5 cm strat de uzura BA 8 sau 

BA 16  

- dupa terminarea lucrarii zona 

de lucru se curata si se spala  

Investitii/Avarii  Carosabil din beton  - materialul rezultat din 

sapatura se transporta imediat 

in afara zonei de lucru  

- taiere cu disc in forma 

regulata  

- pat de nisip cu banda 

avertizoare  

- umplutura rezultata in urma 

sapaturii se face din balast 

compactat conform 

normativelor in vigoare  

- 15 cm strat superior de 

fundatie din balast stabilizat  

- 20 cm beton special pentru 

drumuri (C20/25 (B350) sau 

Bcr 4 sau 4,5 )  

- se inchid cu bitum rosturile 

de contractie  

- dupa terminarea lucrarii zona 

de lucru se curata si se spala  

Investitii/Avarii  Carosabil impietruit  - materialul rezultat din 

sapatura se transporta imediat 

in afara zonei de lucru  

- pat de nisip cu banda 



avertizoare  

- umplutura rezultata in urma 

sapaturii se face din balast 

compactat conform 

normativelor in vigoare  

- 20 cm strat din piatra sparta 

compactat conform normelor 

in vigoare  

- dupa terminarea lucrarii zona 

de lucru se curata 

Investitii/Avarii  Carosabil din pavele  - materialul rezultat din 

sapatura se transporta imediat 

in afara zonei de lucru  

- pat de nisip cu banda 

avertizoare  

-umplutura rezultata in urma 

sapaturii se face din balast 

compactat conform 

normativelor in vigoare  

- 20 cm strat superior de 

fundatie din beton / balast 

stabilizat  

- montare pavaj din pavele pe 

pat de nisip cu umplere rosturi  

- dupa terminarea lucrarii zona 

de lucru se curata  

Investitii/Avarii  Trotuare din asfalt/pavele  - materialul rezultat din 

sapatura se transporta imediat 

in afara zonei de lucru  

- taiere cu disc in forma 

regulata / desfacere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

ANEXA NR. 3 

AVIZ SPARGERE 

( pentru interventii in regim de urgenta ) 

1. Beneficiar_________________________________________________________ 

- Domiciliu/Sediu ___________________________________________________ 

2. Unitate constructoare ________________________________________________ 

- Sediu____________________________________________________________ 

3. Unitate constructoare refacere zona afectata :______________________________ 

- Sediu ___________________________________________________________ 

 

Nr.  

crt.  

Adresa 

interventiei  

Obiectul 

interventiei  

Tipul zonei afectate  

suprafata (mp)  

sist. rut. initial  

Perioada de 

executie  

(inclusiv refacere 

zona afectata)  Carosabil  Trotuar  Zona verde  

 

 

      

       

       

 

PRIMAR        SECRETAR  

 

 

 

SEF BIROU URBANISM  

 

 

INSPECTOR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXA NR. 4  

AVIZ SPARGERE 

(pentru lucrari de investitii) 

1. Beneficiar________________________________________  

 

- Domiciliu/Sediu __________________________________  

________________________________________________  

2. Adresa lucrari :____________________________________  

 

_________________________________________________  

3. Unitate constructoare _______________________________  

 

- Sediu___________________________________________  

_________________________________________________  

4. Obiectul lucrarii de baza :___________________________  

 

_________________________________________________  

5. Zona de executie :  

a) In carosabil :- lungimea____latimea____suprafata afectata________  

 

- longitudinal , pe partea ________________________  

- transversal , in dreptul imobilelor ________________  

- sistem rutier initial  

b) In trotuar : - lungimea ____latimea ____suprafata afectata________  

- longitudinal , pe partea __________________________  

- transversal , in dreptul imobilelor __________________  

- sistem rutier initial______________________________  

c) In zona verde : __________________________supr. afectata______  

6. Perioada de executie ( inclusiv refacerea zonei afectata) ________________  

_____________________________________________________________  

7. Responsabil de lucrare (incadrare in termen , calitate , asigurarea sigurantei  

 

circulatiei , refacere zona afectata etc. ) :  

a) Din partea beneficiarului _____________________tel.___________  

b) Din partea executantului _____________________tel.____________  

8. Alte date referitoare la lucrare_____________________________________  

 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

PRIMAR        SECRETAR  

 

 

 

SEF BIROU URBANISM  

 

 

INSPECTOR, 

 

 



 Uricani, la Initiator,                        Avizat, 

 __________________ Primar    Secretar general 

                Buhăescu Dănuț                                   Flori Nelu-Dănuț 

ROMÂNIA NR. _________________ 

JUD. HUNEDOARA  

ORASUL URICANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

P R O I E C T        D E      H O T A R A R E  

pentru aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale al Compartimentului de Asistenţă Socială din 

aparatul de specialitate al Primarului Orasului Uricani 

 

 

Consiliul Local al Orasului Uricani, Judetul Hunedoara; 

Analizând proiectul de hotarare inregistrat la nr. _________________ si referatul de aprobare al Primarului 

Orasului Uricani, inregistrat la nr. _________________, prin care se propune consiliului local sa aprobe Planul 

anual de acţiuni privind serviciile sociale al Compartimentului de Asistenţă Socială din aparatul de specialitate al 

Primarului Orasului Uricani, vazand raportul comisiei de specialitate a consiliului local, inregistrat la nr. 

_______________ precum şi raportul compartimentului de specialitate al primariei, inregistrat la nr. 

_______________; 

Avand in vedere faptul ca au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2001 privind transparenta decizionala, 

Planul anual de acţiuni privind serviciile sociale fiind pus la dispozitia cetatenilor conform anuntului inregistrat la 

nr. 61/05.01.2021 si transmis Consiliului Judetean Hunedoara pentru consultare (adresa nr. 458/22.01.2021); 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, ale Legii – cadru 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative si ale Legii asistenţei sociale nr. 

292/2011; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1 şi 2, lit. d) şi alin. 7, lit. b) precum si ale art. 139, alin. 1 si alin. 3, 

lit. i) și ale art. 196, alin 1, lit. „a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 

 

H O T Ă R Ă S T E : 

 

 

ART. 1. Aprobă Planul anual de acţiuni privind serviciile sociale al Compartimentului de Asistenţă Socială 

din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Uricani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

ART. 2. Prezenta hotarare poate fi contestata in temeiul si conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

ART. 3. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului – Judeţul Hunedoara, Consiliului Judeţean Hunedoara, 

Compartimentului de Asistenţă Socială şi Serviciului Buget, Finante, Contabilitate si presei. 

 

 Hotărârea a fost adoptata prin vot liber exprimat, cu majoritate absoluta, respectiv __  voturi „pentru”. 

 



 Uricani, la Initiator,                    Avizat 

 _________________ Buhaescu Danut - primar Secretar general, 

   Flori Nelu-Danut 

 

 

ROMANIA      Anexă la Proiectul de Hotărâre nr. _________________ 

JUD. HUNEDOARA        Aviz consultativ nr. _________________ 

ORASUL URICANI  

COSILIUL LOCAL                                                                                    

 

 

Plan anual de actiune 

privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Uricani pentru anul 2021 

 

 

       Planul anual de actiune se elaboreaza in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011, a asistentei sociale cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale H.G.R. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor –cadru de 

organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, ale 

Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului – cadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale 

administrate si finantate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti, avand in vedere obiectivele cuprinse in urmatoarele documente strategice: 

 

        1. Strategia judeţeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în dificultate 2014 - 

2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 65/2014, are următoarele obiective 

operaţionale/direcţii de acţiune: 

    a) Respectarea drepturilor copiilor, familiilor şi persoanelor adulte în dificultate prin implicarea resurselor 

necesare şi responsabilizarea tuturor factorilor cheie implicaţi în viaţa acestora; 

  b) Respectarea drepturilor şi promovarea incliziunii sociale a copiilor aflaţii în situaţii vulnerabile; 

  c). Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă; 

  d) Îmbunătăţirea accesului tuturor beneficiarilor la servicii de calitate  

    

       2.  Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin HCL nr.187/2018, are următoarele 

obiective operaţionale/direcţii de acţiune: 

 a. Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu 

nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari); 

 b. Înfiinţarea şi actualizarea continua a unei baze de date  privind beneficiarii- date de contact, varsta, nivel 

de pregatire scolara si profesionala, adresa de domiciliu, date privind indemnizatiile acordate, ajutoare sociale, 

ajutoare de urgenta, ajutoare pentru incalzire,  alocatii pentru sustinerea familiei, cuantumul si data acordarii 

acestora, orice alte informatii relevante pentru completarea bazei de date; 

             c. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor 

categoriilor de servicii sociale la nivelul Orasului Uricani; 

            d. Focalizarea sprijinului catre persoanele si familiile aflate in nevoie reala, minimizarea riscurilor, 

reducerea erorilor si a fraudei. 

           e. Depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai. 

           f.Mentinerea persoanelor cu dizabilitati aflate in dificultate in comunitatile de domiciliu prin dezvoltarea de 

servicii sociale adecvate; 

            g. Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de 

servicii sociale. 

 

    3. Strategiile naţionale 



 

3.1.  Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

                    a.Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate 

                    b.Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile 

                    c.Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă 

                    d.Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc. 

 

3.2. Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 

 

Obiective generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe ample de 

activare pe piaţa muncii;  

2. Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi introducerea 

stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii sociale; 

3. Promovarea incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate printr-o abordare integrată, 

concentrată asupra copiilor; 

4. Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale; 

5. Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare şi a 

altor servicii publice prin transformarea asistentului social într-un ”integrator” cu o atribuţie 

solidă de management de caz; 

6. Investiţii într-un sistem solid de e-asistenţă socială; 

7. Creşterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale; 

8. Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare. 

 

3.3.Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârsnice 2015-2020, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

a. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 

b. Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice 

c. Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu nevoi de 

îngrijire de lungă durată 

 

3.4. Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi,, 2016-2020 aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 

 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

                      a.Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către persoanele 

cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.  

                       b.Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii.  

c. Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.  

d. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, 

atât în sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii 

de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii.  



e. Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a 

învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi.  

f. Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la un standard adecvat de viață pentru 

îmbunătățirea continuă a calității vieții lor. 

g. Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de sănătate, de 

calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai aproape 

posibil de comunităţile în care acestea trăiesc. 

h. Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelor 

statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.  

 

3.5. Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018. 

 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

a.Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice 

b.Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime  

c.Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale  

d.Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice  

 

    4. Acordul de cooperare/parteneriat incheiat intre Primaria Orasului Uricani  si furnizori publici si privati si 

organizatii reprezentative: 

               -  Conventie de colaborare  nr. 655/31.01.2020,  incheiata cu Asociatia Misionar Umanitara “Glasul 

penticostalilor”Lupeni – Camin pentru Persoane Varstnice ,   

               - Protocol de colaborare incheiat cu Asociatia Osteuropa Hilfe Haus Betania nr.7151/27.11.2018; 

                -  Conventie de colaborare incheiat cu DGASPC Hunedoara- Centrul specializat de zi pentru 

resocializarea copilului predelicvent si delicvent, provenit din familii dezorganizate Petrosani, nr. 34.221 / 

22.10.2020; 

     - Protocol de colaborare incheiat cu Agentia Judeteana pentu Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara nr. 

759 /05.03.2020.  

 

    Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Uricani 

cuprinde: 

    1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 

    2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel 

local/judeţean - capitolul II; 

    3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - 

capitolul III. 

 

    CAP. I 

    Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale. 

     Directia de Asistenta Sociala functioneaza in conformitate cu H.C.L Uricani nr.15 / 31.01.2019 cu privire 

la modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Orasului Uricani  ca, 

structura specializata in administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale, fara 

personalitate juridica.  

 Serviciile sociale, conform Legii asistentei sociale nr.292/2011 , reprezinta activitatea sau ansamblul de 

activitati realizate pentru a raspunde nevoilor sociale, precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup, 

in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii 

incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii. 



 La nivelul orasului Uricani exista grupuri care se confrunta cu diverse forme de excluziune sociala sunt 

expuse unui risc de excluziune care sunt uneori, dar nu totdeauna asociate cu saracia. Din cauza faptului ca 

grupurile vulnerabile se confrunta cu probleme specifice pentru care este posibil ca politicile generale sa nu dea 

rezultate, acestea au adesea nevoie de servicii integrate si particularizate pentru a intensifica  participarea lor 

sociala si/sau economica. Tuturor grupurilor vulnerabile trebuie sa li se ofere oportunitati similare de a-si atinge 

potentialul si de a deveni parte activa a societatii. Principalele grupuri vulnerabile din orasul Uricani sunt: 

 a.Copii si familii aflate in dificultate; 

 b.Persoane varstnice; 

 c.Persoane cu handicap. 

 

BENEFICIILE SOCIALE 

 

 Directia de Asistenta Sociala a orasului Uricani vine in sprijinul persoanelor defavorizate oferind consiliere 

si informare in vederea acordarii tuturor beneficiilor sociale conform legislatiei in vigoare. 

  

1 Venitul minim garantat 

In anul 2020 au fost  în plată un număr mediu lunar de _44_dosare de acordare a venitului minim 

garantat. Plata ajutorului social se efectuează din bugetul de stat de către Agenţia Judeţene de Plăţi şi Inspecţie 

Socială. Pentru anul 2020 s-au facut plati in suma de 112.312 lei. 

Din fondurile la bugetul local se plăteşte ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri pentru 

beneficiarii Legii 416/2001. Pentru sezonul rece noiembrie 2020 - martie 2021 s-a platit suma de 5046  lei pentru 

un nr. de 18 familii/persoane singure beneficiare de vmg.  Sumele necesare pentru sezonul rece 2021-2022 se 

cuprind in bugetul pentru anul 2021. 

 

 

2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 

 

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform 

Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza 

atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării 

situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere. 

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le 

lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie, în sprijinul 

recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-

medicale, la un asistent personal. 

În cursul anului 2020, un număr mediu lunar  de  105  persoane  au beneficiat de prevederile Legii 

nr.448/2006 , în urma încadrării în gradul grav de handicap, pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean 

Hunedoara . Dintre acestia un nr. de   40 persoane au beneficiat de ingrijire la domiciliu din partea unui asistent 

personal  , iar un nr.de  65 de persoane au beneficiat de indemnizatie lunara. Cheltuiala facuta in anul 2020 pentru 

plata salariilor asistentilor personali si al indemnizatiilor cuvenite pentru persoanele cu handicap grav a fost de 

2.313.851 lei. 

Pentru anul 2021  sumele reprezentând plata indemnizaţiei şi salariile asistenţilor personali pentru 

persoanele cu handicap grav precum şi plata indemnizaţiei pe perioada concediilor de odihnă ale asistenţilor 

personali sunt cuprinse in bugetul anului 2021. 

3. Protecţia copilului 



 Protecţia şi Promovarea drepturilor Copilului, este reglementata in baza Legii 272/2004. Prin aceasta 

sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu plasamentul familial, supravegherea specializată la 

domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau plasament de urgenta pentru copiii de pe raza administrativ teritoriala a 

orasului Uricani  si reintegrarea în familiile naturale a minorilor care au beneficiat de masuri de protecţie. 

Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Hunedoara, 

care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte. Masurile de 

protectie speciala, instituite pentru copiii aflati in diverse situatii de risc sunt monitorizate periodic. 

In vederea prevenirii separarii copiilor de familiile naturale sau extinse, se vor efectua anchete sociale 

si vor fi propuse masuri de protectie speciala, acolo unde situatiile constatate impun acest lucru. 

O atentie deosebita se acorda copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in starinatate . Persoanele 

in grija carora raman sunt consiliate cu privire la obligativitatea delegarii temporare de catre instanta a exercitarii 

drepturilor parintesti. 

Directia de asistenta sociala participa la obtinerea unor drepturi banesti pentru elevi si studenti prin 

efectuarea de anchete sociale. 

Cheltuielile necesare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt alocate din fonduri de 

la Bugetul de stat. 

4. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare 

Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat , cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Hotararii Consililului Local nr.11 / 2012. In anul 

2020 s-au acordat un nr. de  8  ajutoare de urgenta si un ajutor de inmormantare in suma de 8458 lei. Plata acestor 

ajutoare se face din bugetul local.       

5. Alocaţia de susţinere familială 

Alocaţia de susţinere a familiei se acordă în baza Legii 277/2010 ca forma de sprijin pentru familiile 

cu venituri reduse care au in creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani  care urmeaza cursurile scolare. 

Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de stat, prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. 

 La sfârşitul anului 2020 au fost în plată  87  dosare de alocatie pentru sustinerea familiei. 

       6. Stimulentul educational 

                  In scopul stimularii  participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familiile defavorizate si al 

cresterii accesului la educatie, prin Legea nr.248/2015 s-a instituit stimulentul educational , sub forma de tichete 

sociale cu o valoare nominala de 50 lei. Stimulentele educationale se acorda fiecarui copil provenit din familii 

defavorizate in conditiile in care sunt indeplinite , cumulativ, urmatoarele criterii: 

 - varsta minima a copilului este de 3 ani, implinita orcand pe parcursul anului scolar curent – copiii pot fi 

inscrisi la gradinita si inainte sa implineasca varsta de 3 ani, daca spatiul o permite, dar devin eligibili in luna in 

care implinesc varsta de 3 ani; 

 - varsta maxima a copilului este de 6 ani, impliniti dupa data de 1 septembrie a anului scolar curent; 

 - venitul membru de familie este de 284 lei; 

               Legea nr.49/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii in 

invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familiile defavorizate prevede ca incepand cu luna ianuarie 2021 

stimulentul educational se acorda copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei 

acordata in baza Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata , cu modificarile si 

completarile ulterioare, indiferent daca familia se afla in plata acestui drept sau acesta este suspendat. 



 Prin exceptie, stimulentul educational se acorda si copiilor aflati in ingrijirea persoanei care a fost 

desemnata de parinet pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei parinitilor, conform art.104 din Legea 

nr.272 / 2004 privindprotectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, daca veniturile pe persoana, inclusiv copilul aflat in ingrijire , nu depasesc nivelul maxim de venituri 

pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei. 

 Nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei este de 530 lei / membru de 

familie , iar valoarea nominala a tichetului social incepand cu luna ianuarie 2021 este de 100 lei. 

        Pentru anul scolar 2019-2020 au beneficiat de tichete sociale un nr. de  15  copii, iar pentru anul 2020-2021 

estimam un nr. de  18  de copii, care vor beneficia de aceste tichete. 

      7. Alocatia de stat pentru copii 

 Alocatia de stat pentru copii se acorda in baza legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat, prin 

Agentia Judetean de Plati si Inspectie Sociala. 

 Avand in vedere faptul ca, in cursul anului 2020  au fost intocmite un nr. de  55  de dosare, estimam ca in 

anul 2021 numarul de beneficiari se mentine.   

8 Ajutorul pentru încălzirea locuinţei 

Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, ajutorul 

pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor care nu isi pot 

asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de inclazirea locuintei . Numărul de 

familii/persoane singure beneficiare pentru perioada noiembrie 2019- martie 2020  a fost de  62  si anume: 13_ de 

familii si persoane singure au beneficiat de ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne, _25___ familii si persoane 

singure au beneficiat de ajutor de incalzire a locuintei cu energie electrica, _24__ familii si persoane singure au 

beneficiat de ajutor de incalzire a locuintei cu gaze naturale. Pentru sezonul rece noiembrie 2020 - martie 2021 , 

pana in prezent s-a stabilit dreptul pentru ajutorul de incalzire a locuintei  pentru unui nr.de _62__ familii / 

persoane singure cu venituri de pana la 8oo lei / membru de familie . Fondurile necesare se asigura de la bugetul de 

stat prin AJPIS. 

9. Acordarea indemnizatie pentru cresterea copilului si a sitmulentului de insertie 

Indemnizatia pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie se acorda in baza OUG nr.111/2010.  

In anul 2020 un nr de 37 persoane au depus dosar privind acordarea acestor drepturi. Fondurile necesare se asigura 

de la bugetul de stat prin AJPIS. 

10. Protectia persoanelor varstnice   

 

  Protectia persoanelor varstnice este regelmentata de Legea nr.17/2000.  Un nr. de 3 persoane 

varstnice cu venituri mici si/sau fara apartinatori  sunt internate la Caminul pentru Persoane Varstnice Lupeni 

pentru care in anul 2020 s-a platit din bugetul local suma de 27.045 , 60lei , suma ce reprezinta diferenta de cost 

pana la costul real de intretinere.  

            Pentru anul 2021 sumele necesare vor fi prevazute in bugetul local. 

  

    A. Serviciile sociale existente la nivel local



Nr. 

Crt. 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad 

de 

ocupare 

Bugete estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale 

existente 

Buget 

local 

lei 

Buget 

județean 

lei 

Buget de stat 

lei 

Contribuții 

personae 

beneficiare 

Alte surse 

Servicii pentru copii 

1. 8790CR-C-I Casa de tip familial Casa 

Batania 

serviciu rezidential care 

functioneaza in cadrul Asociatiei 

Osteuropa Hilfe Haus Betania 

16 17 - 1080 

lei/luna/copil: 

18.360 

lei/luna; 

220.320 

lei/an. 

 

600 

lei/luna/copil 

alocatie de 

plasament/ 

Total 

122.400 

lei/an 

 2700 euro 

lunar –

Asociatia 

Osteuropa 

Hilfe 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Servicii pentru persoane adulte 
          

 

 

 

    C. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, 

cu completările ulterioare: 

    1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local^5: 

    a) …8730 CR-V-I…Asociatria Misionar Glasul Penticostalilior- Camin pentru personae vartnice; 

    

 

    2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii; 

    3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare …suma estimate a fi data pe anul 2020 (cat este prevazut in buget) 

    a) codul CPV este însoţit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

867/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

    b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, 

aprobate la nivel naţional prin hotărâre a Guvernului; 

    c) bugetul estimat al programului de contractare.- 

    CAP. II 



     

    Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean  în conformitate cu 

prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

    1.Se vor revizui /actualiza informaţiile care se publică pe pagina proprie de internet / afişarea la sediul priăriei-de câte ori apar 

modificări legislative în domeniu: 
  a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale este elaborate si aprobata  prin HCL nr.187/2018 si este afisata la sediul 

primariei; 
 b) Planul anual de acţiune pe anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local, dupa 

aprobare va fi afisat la sediul primariei; 

 c) Formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează de câte ori apar modificări legislative în domeniu; 

           d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-

teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi: 

           e) Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia. Informatiile se pot 

afla acesand - www.dgaspchd.ro. 
   f) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;  
 

    2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a 

serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul 

centrelor de zi; 

    3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte 

servicii publice de interes local etc.: 

 - campanie cu privire la educatia copiilor pentru viata, inclusive educatie sexual pentru copii, in vederea prevenirii contactarii 

bolilor cu transmitere sexual si a graviditatii minorelor; 

 - distribuirea de materiale informative privind drepturile copilului si modaliati de a sesisa nerespectarea acestora; 

    4. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare 

etc.: 

- intalniri semestriale cu reprezentantii DGASPC Hunedoara: 

- intalniri trimestriale la sediul DAS cu reprezentanti de la DGASPC Hunedoara.  
    5. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenta sociala cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a 

publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere 

socială etc.; 

 



    CAP. III 

 

    Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

    1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile 

proprii/instruire etc.: 

    a) cursuri de perfecţionare 

     

Personalul de specialitate Nr. de persoane Buget estimat 

-functionari publici 4 -in functie de 

posibilitatile finaciare 

   

   

   

 

    b) cursuri de calificare 

    

 

 Nr. de persoane Buget estimat 

- - - 

   

   

 

 

    c) sesiuni de instruire pentru: 

    . asistenţi personali; 

         

     

 Nr. de persoane Buget estimat 

Asistenţi personali 40  in functie de posibilitatile 

finaciare 

 

 DAS Uricani are in vedere pentru anul 2021, desfasurarea unor instruiri cu asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati. 

 Vor fi abordate urmatoarele teme; 

- Consolidarea si dezvoltarea competentei de a realize corect ingrijiri primare; 



- Consolidarea si dezvoltarea competentei asistentului personal privind asistarea persoanei cu handicap grav in alimentatie si 

hranire; 

- Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului; 

- Comunicarea intre asistentul personal si persoana cu dizabilitati. 

 

 

    d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii 

profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară etc.: 

  

 

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 

   

 

    e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional^9; 

    f) altele: ……………. 
 

    2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale 

sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: 

    a) pentru asistenţi sociali^10: nr. ………..; buget estimat …………….; 

    b) pentru psihologi: nr. ……………; buget estimat ………………; 

    c) etc. 

    a) structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă; 

    b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului; 

    c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului. 

 

    Organizaţia-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi formării profesionale, cursuri de 

instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează. 

  

 

 

 Uricani, la Initiator, Avizat 

 _________________ Buhaescu Danut – primar Secretar general, 

   Flori Nelu-Danut  



 

 

 

____ 

    ^1 După caz:  

    a) Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru planurile anuale de acţiune 

ale municipiilor/oraşelor/comunelor/sectoarelor municipiului Bucureşti; 

    b) Comisia judeţeană de incluziune socială, pentru planurile anuale de acţiune ale judeţului. 

    ^2 În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2)-(4), art. 112 alin. (3) lit. f) şi art. 119 alin. (4) din 

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

    ^3 Potrivit raportului anual transmis Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în rezumat. 

    ^4 Sunt aplicabile prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 

nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi 

Programului anual al achiziţiilor sectoriale, cu următoarele precizări şi completări: 

    ^5 Enumerarea cuprinde obligatoriu codul serviciului social, potrivit Nomenclatorului serviciilor 

sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

    ^6 Spre exemplu, servicii de ocupare a forţei de muncă. 

    ^7 Potrivit standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, personalul 

serviciului organizează periodic sesiuni de informare şi consiliere a membrilor de familie care locuiesc 

împreună cu beneficiarul sau au grijă de acesta în afara perioadelor în care activează îngrijitorii 

formali. De asemenea, potrivit prevederilor art. 31 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

autorităţile publice au obligaţia să asigure instruirea în problematica specifică a persoanei cu handicap 

a personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap, 

inclusiv a asistenţilor personali şi a asistenţilor personali profesionişti. Potrivit prevederilor art. 114 

alin. (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, structurile comunitare consultative vor beneficia de programe de formare în 

domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului. 

    ^8 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea 

activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, organizaţia-gazdă oferă instruire 

iniţială cu privire la: 

    ^9 Potrivit prevederilor art. 106 lit. i) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale iniţiază şi asigură participarea la 

programe de formare profesională a personalului cu atribuţii în domeniu, precum şi a personalului 

informal. 

    ^10 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) şi art. 17 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul 

asistentului social, cu modificările ulterioare, instituţiile şi organismele publice sau private, abilitate 

prin lege să desfăşoare activităţi de asistenţă socială, au obligaţia de a asigura realizarea activităţilor 

specifice asistentului social [prevăzute la alin. (3) al aceluiaşi articol] de către asistenţi sociali sau sub 

îndrumarea directă a acestora. În domeniul asistenţei sociale sunt implicaţi atât asistenţi sociali ca 

personal de specialitate, cât şi alte categorii de personal cu formare de nivel mediu a căror activitate 

este coordonată de către asistenţii sociali. 

    ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA NR. _________________ 

JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL URICANI 

PRIMAR 

 

R E F E R A T      D E      A P R O B A R E 

a proiectului de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale 

administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Uricani pe anul 2021 

  

     In conformitate cu prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011 autoritatile 

administartiei publice locale in conformitate cu masurile si actiunile prevazute in strategia de 

dezvoltare a serviciilor sociale atat la nivel local cat si la nivelul Judetului Hunedoara respectiv, in 

conformitate cu strategiile si programele de interes national  elaboreaza Planurile anuale  de actiune 

privind serviciile sociale. 

                   Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate  si finantate din bugetul 

Local al Consiliului Local al Orasului Uricani  pentru anul 2021 se intemeiaza pe intregul ansamblu de 

principii si valori care guverneaza intregul sistem national de asistenta sociala. Acesta cuprinde date  

detaliate privind  numarul si categoriile de beneficiari, servicii sociale existente, servicii sociale 

propuse a  fi infiintate , programul de contractate a serviciilor de la furnizorii privati, programul  de 

subventionare , bugetul estimat si sursele de finantare.    

     Elaborarea planului anual de actiune se face tinand cont de  prevederile art.112 alin.(3), 

lit. ´b´ si art.118 din Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 

Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de actiune privind 

serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/ Consiliului 

General al Municipilului Bucuresti, ale art.3, alin.2, lit´b anexa nr.2 din HGR nr.797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala 

si a structurii orientative de personal, ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica, republicata precum si  ale Ordonanței de urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

             Avand in vedere cele expuse anterior, propun dezbaterii si aprobarii Consiliului local, 

proiectul de hotarare in forma si  structura prezentata.  

Primar, 



Buhaescu  Danut 

 

ROMANIA NR. _________________ 

JUDETUL HUNEDOARA                                                                   

CONSILIUL  LOCAL URICANI 

DIRECTIA  DE ASISTENTA SOCIALA        

 

          

 

R A P O R T 

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale 

administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Uricani pe anul 2021   

 

 

 

              Din perspectiva functionala, acordarea serviciilor de asistenţă sociala,  este concepută ca un 

sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: asistarea 

persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică sau socială, nu au posibilitatea să-

şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. 

             Una din atributiile  Directie in domeniul  organizarii , administrarii  si acordarii serviciilor 

sociale este aceea ca, elaboraeaza planurile  anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si 

finantate din bugetul consiliului local si le propune spre aprobare consiliului local. 

  Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate  si finantate din bugetul 

Consiliului Local al Orasului Uricani pentru anul 2021, se elaboreaza in conformitate cu masurile si 

actiunile prevazute in strategia de dezvoltare a seviciilor sociale atat la nivel local cat si la nivelul 

Judetului Hunedoara,  respectiv in conformitate cu strategiile si programele de interes national.    

   Planurile anuale de actiune privind serviciile sociale  cuprind date  detaliate privind  numarul 

si categoriile de beneficiari, servicii sociale existente, servicii sociale propuse a  fi infiintate , 

programul de contractate a serviciilor de la furnizorii privati, programul  de subventionare , bugetul 

estimat si sursele de finantare.   

    Temeiul legal al proiectului de hotarare il constituie prevederile art.112 alin.(3), lit. ´b´ si 

art.118 din Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 

Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de actiune privind 

serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/ Consiliului 

General al Municipilului Bucuresti, ale HGR nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de 

personal, ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 

precum si ale Ordonantei de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Avand in vedere cele expuse anterior, propun dezbaterii si aprobarii Consiliului local, proiectul 

de hotarare in forma si structura prezentata. 

 

                                                                                                       Inspector, 



                                                       Nagy Zita 

 

 


