12.

Acordarea ajutorului social

Legea 416/2001

13.

Acordarea ajutorului de urgenţă/deces

Legea 416/2001
Legea 416/2001

16.

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru
beneficiarii de venit minim garantat
Întocmirea unui plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă
Acordarea porţiilor de hrană la cantina socială

17.

Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

O.U.G. 70/2011

18.

Desfăşoară acţiuni pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

LEGEA 116/2002

19.

Îmbunătăţirea situaţiei romilor

H.G.430/2001

20.

Derularea Programului POAD de distribuire a alimentelor

H.G.799/2014

21.

Acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

LEGEA 277/2010

22.

Acordarea alocaţiei de stat pentru copii

LEGEA 61/1993

23.

Acordarea drepturilor persoanelor vârstnice

LEGII 17/2000

24.

OUG 111/2010

25.

Acordarea drepturilor privind concediul si indemnizaţia lunara pentru
creşterea copiilor
Îndeplinirea atribuţiilor privind protecţia copilului

26.

Îndeplinirea atribuţiilor de autoritate tutelară

Codul civil 2009, republicat

14.
15.

27.

28.
29.

Legea 416/2001
LEGEA 208/1997

Legea 272/2004

Notificări privind activitățile de identificare, intervenție si Ordinul nr. 219/ 2006
monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe
perioada în care aceștia se află la munca in străinătate
Monitorizarea modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi HG 691/2015
plecaţi la muncă în străinătate
Identificarea copiilor şi implementarea programului Fiecare copil Legea nr.248/2015 şi HG
în Grădiniţă
nr.15/2016

2. Activităţile desfăşurate în 2015:
BENEFICII SOCIALE (PRESTAŢII SOCIALE): 3712 beneficiari

Luna

Venitul Minim Garantat
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
Nr. Dosare vmg
Nr. Persoane vmg

Total
Medie/lunară

89
57

193
116

Total persoane beneficiare de VMG în 2015: 193
Total anchete sociale VMG
235
Venitul Minim Garantat
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea Consiliului Local nr.118/2012
privind acordarea de ajutoare de urgenţă

Ajutoare de urgenţă: 21, valoare -6180 lei
Ajutoare de deces:2, valoare - 1205 lei
Ajutoare încălzire lemne pentru 36 beneficiari, în valoare de 10324 lei
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ORDONANTA DE URGENTA nr.111/2010 privind susţinerea familiei in vederea creşterii copilului
până la 2-3 ani
Luna

Nr. dosare indemnizaţii creştere copil

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

8
4
6
9
5
5
9
9
5
2
6
2
70

Legea 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse intre 0-12 luni
Luna

Nr. beneficiari

Total

258
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
Nr. Dosare lemne în
plată
Total

Nr. Dosare gaz în
Nr. Dosare
Anchete
plată
energie electrica energie electrica

36

161

1

1

Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
HG nr. 38/2011 privind modificările normelor metodologice de aplicare a Legii 277/2011
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

Nr.
încetări
4
2
0
0
6
4
6
9
6
5
5
3
50

Nr.
suspendări
0
2
5
4
7
9
7
1
4
2
2
7
50

Nr.
reluări
0
2
3
0
1
0
0
1
2
0
0
0
10

Nr.
modificări
5
4
3
0
5
6
0
5
6
3
0
1
38

Nr.
acordări
7
9
4
1
2
1
0
4
7
4
7
1
47

La sfârșitul anului 2015 au fost în plată un număr de 77 dosare de alocație pentru susținerea familiei și un
număr de 334 de beneficiari.
 Au fost întocmite un număr de 312 anchete sociale în cursul anului 2015
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Au fost întocmite un număr de 195 de referate în cursul anului 2015
Au fost întocmite un număr de 58 de borderouri în cursul anului 2015
LEGEA nr.61 din 22 septembrie 1993
privind alocaţia de stat pentru copii
Nr. Beneficiari alocaţie de stat intraţi în 2014

Total
Media/lunară

125
10

Hotărâre nr.799 din 17/09/2014
privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare
destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România si atribuţiile instituţiilor implicate in
planul european
Beneficiari : persoane cu handicap accentuat şi grav, persoane cu pensii sub 400 lei, beneficiari de VMG,
şomeri indemnizaţi cu indemnizaţie până în 400 lei şi şomeri neindemnizaţi, alocaţia pentru susţinerea
familiei
Nr. Indicator
crt.
Ajutoare alimentare
1.
Pachete recepţionate
2.
Pachete distribuite
3.
Diferenţe intre numărul de pachete recepţionate şi
distribuite (dacă există)
Beneficiari finali
5.
Număr total de persoane care au primit pachete
6.
Număr de copii cu vârsta de până la 15 ani (inclusiv)
7.
Număr de persoane cu vârsta de peste 65 de ani (inclusiv)
8.
Număr de femei
9.
Număr de persoane cu dizabilităţi

Valoare indicator
Număr pachete
2996
2746
250
Număr persoane
1373
228
322
820
550

H.G.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor
Acţiuni organizate pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor
31
 consilierea romilor pentru ocuparea unui loc de muncă şi integrarea în
societatea civilă.
15
 Sprijin în vederea implementării şi derulării programului a 2-a şansă –
clasele gimnaziale
7
 Focus-grup pentru evaluarea nevoilor persoanelor de etnie roma din
unitatea militară
5
 Schimb de experienţă derulat cu sprijinul Asociaţiei Humanitas-Aichach
şi Livable Home din Germania finalizat cu o propunere de proiect de
locuinţe pentru 38 de familii din fosta unitate militară
Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
Acţiuni organizate pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi Legea 416/2001
13
 ajutoare de urgenţă acordate familiilor nevoiaşe în valoare de 2160 lei
 10.000 lei acordat unui nr. de 50 copii pentru prevenirea abandonului
școlar
Ordinul nr. 219/ 2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti
de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate
2
 notificare plecare în străinătate
Elaborare adrese şcoli, verificare, centralizare şi raportare date
4
FIŞE DE MONITORIZARE TRIMESTRIALE ÎNTOCMITE
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Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
3 - anchete sociale pentru reevaluarea beneficiarilor din centrele de îngrijire si asistenţă
Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
şi alte acte normative privind protecţia copilului
8
35
27
1
20
4
1
2
4
102

Dosare instituire plasament / ancheta familia naturală, de plasament,
genograma, şa
anchete reevaluare plasamente – dosare Simeria
anchete şi răspuns sesizări – alte cazuri
anchete diverse( reevaluare plasament, eşec reintegrare, învoire, etc.)
anchete sociale bani de liceu
Anchete burse studenţi
anchetă socială bursă medicală
anchetă socială bursă socială
Anchete diverse ( abandon şcolar, lipsă reprezentant legal, abuz, sesizări, etc)
TOTAL

Codul civil din 2009 R
2
1
12
3
14
2
10
1
2
1
7
3
2
2
2
1
65

Curatela ph
Ordin de protecţie
Divorţuri cu copii - instanţă
Tutelă
Stabilire domiciliu minor
Reducere pensie de întreţinere
Divorţuri cu copii - notar
Revocare plasament
Curatelă minor
Încetare tutelă
Ajutor public judiciar
Încetare plasament
Delegare exercitare autoritate părintească
Partaj bunuri comune
Stabilire legături personale
succesiune
TOTAL

Acordarea a 17 diplome cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie
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Indemnizaţii şi asistenţi personali pentru persoane cu handicap
Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Nr. Asistenţi
Personali
Total
La 31.12.2015

LUNA
IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE
TOTAL

22
22

Cheltuieli cu
asistenţi
personali

Nr. Persoane
indemnizate

397453

INDEMNIZATII
INTRARE
IESIRE
7
4
5
3
3
2
6
4
3
8
2
1
3
3
6
1
5
3
5
4
3
3
4
2
52
38

Cheltuieli
indemnizaţii
120
120

0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
4

1138000

ASISTENTI PERSONALI
INTRARE
IESIRE
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2

Total persoane cu handicap la 31.12.2015: 649
Nr. total anchete sociale PH : 263
Nr. referate acordare si încetare indemnizație PH: 115
Nr. legitimaţii card parcare gratuită eliberate: 8
Nr. anchete CJRAE: 49
Activităţi privind persoanele cu dizabilităţi, minorităţile naţionale, integrarea minorităţii roma,
persoane defavorizate
 Iniţierea unor demersuri pentru un proiect ce vizează o mai bună integrare a romilor şi a persoanelor
defavorizate din oraşul Simeria.
 Consiliere şi sprijin acordat unor persoane în vederea încadrării într-un grad de handicap, care nu au
aparţinători şi nu sunt capabile să gestioneze singure acest demers;
 Având în vedere criza acută de locuinţe şi cererea crescută, la Sîntandrei, funcţionează 2 containere în
care sunt găzduite 3 persoane fără adăpost.
 Acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 10.000 lei din care s-au cumpărat haine şi
rechizite şcolare pentru 50 de copii în vederea prevenirii abandonului şcolar.
Activităţi pentru punerea în legalitate a celor care nu posedă acte de identitate
Cooperarea cu societatea civilă, în special cu asociaţiile nonguvernamentale este deosebit de bună.
Organizaţiile nonguvernamentale locale cu care DAS colaborează:
 Asociaţia Hans Spalinger Simeria
 Societatea Română de Cruce Roşie, Filiala Hunedoara, subfiliala Simeria
 Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria, (VOLSIM)
Cantina Socială:
 Asigurarea unei mese calde zilnic (luni-vineri)
 Asigurarea de hrană rece Sâmbăta şi Duminica
Nr. mediu Beneficiari
Total porții
Total
56
20317
Nr. de porţii aprobate: 60
Sume alocate pentru cantina socială: 355277,00 lei pentru hrana
Raport activitate DAS 2015

6

Sinteza Prestaţii sociale
Prestația
VMG
Ajutoare de deces
Ajutoare lemne VMG
Indemnizații creștere copil
Lapte praf
Încălzire cu lemne
Încălzire cu gaz
Încălzire cu energie electrica
Nr. membri familii beneficiare de ASF
Alocații
POAD 2014
Ajutoare de urgenta L116 marginalizaţi
Cazuri cod civil
Nr. persoane cu handicap la 31.12.2015
Ajutoare urgenţă rechizite si haine pentru începerea scolii
Legea 17/2000 anchete sociale pentru reevaluarea beneficiarilor din
CIA
Cantina socială
Legea 272/2004
H.G.430/2001-consiliere persoane de etnie roma
Copii cu părinţi plecaţi în străinătate HG 691/2015
Programul Fiecare copil in grădiniţă Legea nr.248/2015 şi HG
nr.15/2016
Total

Nr. Beneficiari
193
2
36
76
258
36
161
1
334
125
1373
13
74
649
50
2
56
115
28
100
30
3712

Total nou-născuţi pentru care s-au depus dosare de alocaţii la Simeria: 125
Total persoane decedate înregistrate la SPCLEP Simeria:134
Total beneficiari prestaţii sociale: 3712.
Normarea conform Legii 292/2011 este de 1 asistent social la 300 de beneficiari.
Concluzie: personal insuficient, mult sub limita admisibilă, se impune imperios reglementarea situaţiei în anul
2016.
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SERVICII SOCIALE
Asistenţa socială a persoanelor vârstnice CZV este un obiectiv al Strategiei oraşului Simeria 2015-2020
Acest serviciu social a fost acreditat de AJPIS, urmând să fie licenţiat conform Legii nr.197/2012.
În conformitate cu HCL nr. 46/2014, activităţile Centrului de Zi pentru Persoane vârstnice urmau să se
desfăşoare în locaţia din Piaţa Unirii bl. 5 parter.
Deoarece în anul 2015 nu au fost alocate fonduri pentru aceste activităţi, au apărut o serie de riscuri, care sunt
menţionate în formularul de alertă la risc, respectiv Registrul de riscuri.
Propuneri de acţiuni/măsuri pentru controlul riscului:
1. Amenajarea corespunzătoare a spaţiului din noua locaţie
2. Angajarea de personal pentru funcţionarea serviciului
3. Asigurarea funcţionalităţii structurii DAS (Şef serviciu-Servicii sociale) conform cu Organigrama şi
buget DAS aprobate prin HCL
4. Actualizare ROF, elaborare şi depunere documentaţie de licenţiere.
5. În cazul în care măsurile nu se pot pune în aplicare, se închide serviciul şi se notifică Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice în termen de 30 de zile, conform art.11
(10) din L.197/2012.
CASA BUNICILOR:
În anul 2009 a fost înfiinţat în parteneriat cu Asociaţia Hans Spalinger aşezământul Casa bunicilor –
locuinţe protejate de care au beneficiat în 2015, 34 persoane fără locuinţă, printre care 8 persoane în vârstă, 2
familii monoparentale, 2 persoane cu handicap).
Deoarece nu există personal propriu, funcţionarea aşezământului a fost asigurată pe bază de
voluntariat de către Asociaţia Hans Spalinger Simeria, aceasta punând la dispoziţie clădirea cu dotările
aferente, cheltuielile fiind suportate de la bugetul local, în cuantum de 37653 lei.
Având în vedere că nu au fost alocate fonduri pentru îndeplinirea condiţiilor de licenţiere, beneficiarii au fost
transferaţi în locuinţe convenabile, în Simeria Veche, Aleea Hans Spalinger, nr. 3-4.
Centrul Social de Urgenţă Bîrcea Mare bl.8:
Număr mediu de beneficiari: 16
Capacitatea : 54
Sume alocate de la bugetul local 143045 lei,
Contribuţia beneficiarilor: 4534 lei
Activităţi:
 Pe perioada anotimpului rece, asigură condiţii pentru găzduirea persoanelor fără adăpost.
 găzduire temporară
 informare şi orientare
 suport emoţional şi consiliere
 sprijin pentru întocmirea actelor de identitate
 distribuire de alimente şi îmbrăcăminte
 reevaluarea cazurilor
 consiliere şi sprijin pentru continuarea studiilor-a doua şansă
 consiliere in vederea ocupării unui loc de muncă
 Beneficiari de masă la cantina socială: 12
Având în vedere că nu au fost alocate fonduri pentru îndeplinirea condiţiilor de licenţiere, beneficiarii de la
etajul 1 şi mansardă au fost transferaţi în regim de locuinţe convenabile, (conform HCL nr.59/2014) urmând
ca la parter să se desfăşoare în continuare activităţile specifice serviciului social, cu o capacitate de 10 locuri.
CSUS este un obiectiv al Strategiei oraşului Simeria 2015-2020
Acest serviciu social a fost acreditat de AJPIS, urmând să fie licenţiat conform Legii nr.197/2012.
Deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de licenţiere, au apărut o serie de riscuri, care sunt menţionate în
formularul de alertă la risc, respective Registrul de riscuri.
Propuneri de acţiuni/măsuri pentru controlul riscului:
1. Angajarea de personal pentru funcţionarea serviciului
2. Asigurarea unui buget de funcţionare aprobat prin HCL care să asigure funcţionarea la

standarde
3. Actualizare ROF, elaborare şi depunere documentaţie de licenţiere.
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În cazul în care măsurile nu se pot pune în aplicare, se închide serviciul şi se notifică Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice în termen de 30 de zile, conform art.11 (10) din
L.197/2012.
Centrul de zi Maria Simeria, str. 1 Decembrie nr.53
În cadrul centrului de zi pentru persoane cu dizabilităţi au activat 15 tineri, desfăşurând următoarele
tipuri de activităţi :
 Informare şi consiliere pentru tineri şi părinţi/aparţinători
 Activităţi de ergoterapie
 Activităţi recreative şi de petrecere a timpului liber
 Activităţi în colaborare cu Centrul cu Profil Ocupaţional Simeria Veche din subordinea
DGASPC Hunedoara
 Întâlniri cu tineri şi părinţi în vederea identificării nevoilor sociale ale familiei şi ale
beneficiarilor
 Identificarea persoanelor cu dizabilităţi care sunt marginalizate (care nu părăsesc domiciliul
sau o fac foarte rar şi care au probleme deosebite)
 Facilitarea participării la un curs de formare profesională (legătorie şi tâmplărie) în colaborare
cu DGASPC Hunedoara, pentru 19 persoane cu dizabilităţi din oraşul Simeria, care după
absolvire au primit o subvenţie de 500 lei.
 Activităţi desfăşurate în colaborare cu Humanitas-Aichach Germania
În cazul în care nu pot fi îndeplinite condiţiile de licenţiere din cauza finanţării insuficiente, centrul
riscă să îşi suspende activitatea în cadrul structurii, deoarece începând cu anul 2016, „acordarea

serviciilor sociale, precum şi funcţionarea acestora în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta
lege atrag răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz (art.30, L197/2012)”.
Creşa este un obiectiv strategic al oraşului Simeria, stabilit ca şi celelalte obiective, ca urmare a unei
evaluări a nevoilor de servicii sociale.
La Creşa din str. Biscariei nr.1 funcţionează o grupă de creşă cu 22 de copii înscrişi şi o frecvenţă
medie de 12-15 şi una de grădiniţă cu program prelungit.
Pentru obţinerea avizului sanitar de funcţionare, a fost stabilit de comun acord cu DSP, un program de
conformare, care trebuie pus în aplicare (calea de acces, curtea de joacă pentru copii, zugrăvit exterior
faţadă).
Licenţierea serviciului se poate face cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr.197/2012).
Deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de licenţiere, au apărut o serie de riscuri, care sunt menţionate în
formularul de alertă la risc, respective Registrul de riscuri.
Propuneri de acţiuni/măsuri pentru controlul riscului:
1. Îndeplinirea programului de conformare stabilit în urma controlului DSP şi obţinerea avizului

sanitar de funcţionare
2. Angajarea unui educator pentru grupa de creşă
3. Asigurarea funcţionalităţii structurii DAS (şef serviciu-Servicii sociale) conform cu Organigrama şi
buget DAS aprobate prin HCL.
4. ROF creşă, elaborare şi depunere documentaţie de licenţiere.
În cazul în care măsurile nu se pot pune în aplicare, se impune închiderea creşei, deoarece, conform art.8 din
Legea 197/2012, “Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă deţin licenţă de
funcţionare”.
Cazuri deosebite
O familie în care soţul este imobilizat în scaun rulant şi care locuieşte la et. I al unui bloc cu 4 etaje, a
fost sprijinit să procure un dispozitiv electric pentru urcat si coborât scările. În acest fel, persoana
poate să iasă din casă, să socializeze, putând să devenind un membru activ în cadrul comunităţii.



Alte activităţi desfăşurate în anul 2015
Acordarea de consiliere pentru obţinerea prestaţiilor/serviciilor sociale;
Acordarea de sprijin unităţii şcolare în urma solicitării conducerii acesteia, cu privire la
evaluarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. S-a constatat că numărul elevilor
rămaşi repetenţi, a crescut semnificativ în ultimii 3 ani. În acest sens, au avut loc mai multe
întâlniri cu psihologi, diriginţi, directori, părinţi şi copii. S-a demarat o campanie care să
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reducă riscurile de părăsire timpurie a şcolii şi a abandonului şcolar. Au fost identificate
barierele şi riscurile la care sunt supuşi copiii/elevii din comunitate. Printre altele, s-a
constatat că în condiţiile actuale, şcoala trebuie să-şi extindă scopul şi rolul pentru a putea
răspunde unei mai mari diversităţi a copiilor. În acelaşi timp, învăţământul, în calitatea sa
de prestator de servicii, trebuie să se adapteze cerinţelor elevilor şi nu invers. Altfel spus,
este necesar să se facă trecerea de la integrare la incluziune. În acest sens, a fost elaborat
un obiectiv educaţional în cadrul Strategiei oraşului Simeria 2015-2020.
Proiectul „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!”
vizează întărirea mişcării de reprezentare a persoanelor cu dizabilităţi din România şi
ameliorarea politicilor publice din domeniul dizabilităţii, prin dezvoltarea unei platforme
sustenabile de acţiune, dialog şi lobby.
Consiliul Local al Oraşului Simeria, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială este
colaborator în cadrul acestui proiect ce se desfăşoară la nivel naţional. Perioada de
desfăşurare 2014-2016. În cadrul proiectului au fost elaborate broşuri informative, care au
fost postate pe pagina web a Primăriei.
Elaborarea Strategiei 2015-2020 în domeniul asistenţei sociale şi integrarea acesteia în strategia
oraşului Simeria, care a fost aprobată în luna Decembrie conform HCL nr.93/2015.
Identificarea riscurilor şi instrumentelor de control intern asociate acestora de la nivelul
serviciului;
Întocmirea registrului de riscuri la nivelul Serviciului Public de Asistenţă Socială;
Elaborarea obiectivelor specifice ale DAS şi indicatorii de performanţă asociaţi obiectivelor;
Identificarea activităţilor procedurabile de la nivelul DAS;
Elaborarea procedurilor operaţionale pentru activităţile specifice serviciului;
Elaborarea a 4 rapoarte de verificare pentru 4 proceduri operaţionale
Autoevaluarea implementării standardelor de control intern managerial de la nivelul DAS si
raportarea situaţiei privind implementarea standardelor de la nivelul serviciului Comisiei de
implementare a controlului/managerial in vederea realizării situaţiei sintetice asupra
implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituţiei.

Resurse umane
Organigrama DAS a fost aprobată conform HCL nr.112/2015, având la bază evaluarea de nevoi a celor
3712 beneficiari de prestaţii sociale şi servicii sociale, în conformitate cu Strategia oraşului Simeria.
ROF-ul DAS a fost actualizat şi aprobat conform H.C.L. nr.55/2015
Din lipsă de fonduri, angajarea de personal nu a fost posibilă, fapt pentru care, structura DAS prezintă
disfuncţii majore care împiedică buna funcţionare a activităţii. În acest sens menţionăm că cele 2
funcţii de şef serviciu au fost ocupate pe perioadă determinată în anul 2015, dar procesul de ocupare
definitivă a posturilor nu s-a finalizat nici până în prezent. Din aceste motive, structura DAS ca
ansamblu este grav afectată funcţional.
Componenta de servicii sociale, care conform Legii nr.292/2011 ar trebui să primeze faţă de beneficiile
de asistenţă socială în cadrul unui DAS, este nefuncţională, fapt ce se poate răsfrânge negativ la nivelul
primăriei şi a comunităţii, având în vedere nevoile reale identificate şi transpuse în obiective ale
Strategiei oraşului Simeria 2015-2020.
Statul de funcţii al DAS (făcând abstracţie de asistenţii personali şi cabinetul medical şcolar), are 37 de
posturi aprobate prin HCL, din care doar 11 sunt ocupate, în consecinţă, acoperirea cu personal a
obiectivelor structurii se face doar în proporţie de 30%.

Raport activitate DAS 2015
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Total

VENITURI (lei)

DAS*8

Asistenti
personali
25

Cabinet
medical
scolar 4

Cresa
3

CSUS Bîrcea
Mare

Casa
bunicilor

CZ Maria

Cantina
socială

Unitatea
militară

Din fondurile proprii ale
furnizorului
Din subvenţii de la bugetul de
stat

1340601

Din subvenţii de la bugetele
locale

1064985

1212000
233219

128601

173669

61547

143045

44651

10635

355277
42942

Din contribuţii ale partenerilor
Din contribuţii ale
beneficiarilor

9617

4534

4683

400

Altele
Total
CHELTUIELI
1.Cheltuieli cu salariile
2.Cheltuieli cu hrana pentru
persoanele asistate

362314

784705

122546

61090

14865

223890
345653
345653

3.Cheltuieli pentru încălzirea şi
prepararea hranei
4.Cheltuieli cu iluminatul
5.Cheltuieli pentru plata
serviciilor, apă, canal,
salubrizare, telefon
6.Cheltuieli cu materiale de
întreţinere
7.Cheltuieli cu obiecte de
inventar de mică valoare sau
scurtă durată şi echipament
pentru persoanele asistate
8.Cheltuieli de transport pentru
persoanele asistate şi însoţitorii

70907

18107

15607

15493

2311

2362
25603
407
6055

46134
6460

32958

2392

5000

23138
10024

100
100
75

457

1873

75

lor
9.Cheltuieli cu materiale
sanitare pentru persoanele
asistate
10.Cheltuieli cu materiale
pentru curăţenie pentru
persoanele asistate
11.Cheltuieli pentru carburanţii
şi lubrifianţii necesari în
funcţionarea mijloacelor de
transport specifice activităţii
unităţii de asistenţă socială
12. Alte cheltuieli (gaz)

4871

4871
28598

61926

19322

7636

6370

Perfectionare personal
Indemnizatii PH
Ajutoare de urgenta

6180

Ajutoare deces
Lemne VMG

1205
10324

Lemne populatie
Amenajari, (deratizare)

1023280

1023280

6340
19707

24691

4984

Reparatii
Investitii

32261

Altele

23137

7411

143045

44651

1713
TOTAL

Raport activitate DAS 2015

2444255

247439

1385669

128601

61547

4265

362047

42942
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Convenţii de parteneriat cu ONG-uri
Valabile în anul 2015
Observaţii
Nr.
crt.

Obiectul convenţiei/ Serviciul/proiect

Oraşul Simeria
Părţi semnatare

Data semnării/
prelungirii

Termen valabilitate

Nr. HCL

Asociaţia Hans Spalinger Simeria

16.12.2013

31.12.2018

18/2009
125/2009
141/2009
119/2013

2. Casa Bunicilor –persoane vârstnice

Asociaţia Hans Spalinger Simeria

18.11.2009

31.12.2024

3/2009
126/2009

3. Centru de respiro Ioana- persoane cu dizabilităţi

Asociaţia Hans Spalinger Simeria

26.03.2009

nedeterminată

17/2009

4. Centru de zi Maria persoane cu dizabilităţi

Asociaţia Hans Spalinger Simeria

28.02.2014
26.03.2009

nedeterminată

27/2014
20/2009

5. Centrul de zi pentru persoane vârstnice Simeria

Asociaţia Hans Spalinger Simeria
17.07.2008
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

nedeterminată

70/2009
104/2010

1.

Centrul Social de Urgenţă al oraşului Simeria –
persoane fără adăpost, defavorizate

6. Creşa Waldorf-copii2-4 ani

Asociaţia Hans Spalinger Simeria

7. Servicii de îngrijire la domiciliu-persoane în vârstă

Asociaţia Hans Spalinger Simeria
Crucea Roşie Filiala Hunedoara

„Nu sunteţi singuri„ -strângere de fonduri pentru
8. distribuirea de alimente pentru copii aflaţi în
dificultate

Asociaţia Centrul de Voluntariat
Simeria, (VOLSIM)
Colegiul Tehnic Feroviar Anghel
Saligny

11.08.2010
19.10.2010

31.12.2035

31.12.2024

Raport activitate DAS 2015

11.08.2010

21.12.2015

73/2010 96/2010

72/2010
79/2010
120/2010

Din lipsă de fonduri, et. I, II au devenit
locuinţe convenabile Asociaţia nu mai
este finanţată conform convenţiei, nu
există personal angajat la AHS sau DAS.
Parterul funcţionează ca CSUS fără
licenţă.
Din lipsă de fonduri, cf. HCL nr. 90/2015
Asociaţia nu mai este finanţată conform
convenţiei, beneficiarii au fost mutaţi pe
Aleea Hans Spalinger nr.3,4 înlocuinţe
convenabile
Nefuncţional din lipsă de fonduri, fără
personal
Din lipsă de fonduri, fără personal
angajat, nu pot fi îndeplinite condiţiile de
licenţiere
Nefuncţional din lipsă de fonduri-Spaţiul
CZV a fost alocat pentru CLUB, urmând
ca pentru CZV să fie amenajat alt spaţiu
în Piaţa Unirii bl.5 parter-lipsă personal
Din lipsă de fonduri nu a fost realizat
planul de conformare (loc de joacă pentru
copii), necesară angajare educator creşă,
licenţiere serviciu
Nefuncţional din lipsă de fonduri şi
personal

Se reface anual
18.11.2014

28.11.201423.12.2014

111/2014
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