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PREAMBUL 

Orașul Ungheni reprezintă un centru de importanță locală, fiind situat în zona de 

influență a municipiului Tîrgu Mureș. 

Orașul Ungheni este așezat în centrul Câmpiei Transilvaniei, pe lunca râului 

Mureș, la confluența cu râul Niraj. 

Orașul Ungheni se află la o distanță de 10,63 km de municipiul Tîrgu Mureș. 

Misiunea Primăriei Orașului Ungheni este de a fi în slujba comunității locale, 

furnizând servicii de un înalt standard de calitate, respectând valori precum: 

respectul față de lege și cetățean, performanța, disciplina, integritatea, onestitatea, 

spiritul de echipă, egalitatea de șanse și responsabilitate socială. 

Primarul Orașului Ungheni, Viceprimarul, Secretarul Orașului Ungheni, și 

Administratorul public, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, 

constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire 

hotărârile Consiliului local precum și dispozițiile primarului, soluționând 

problemele curente ale comunității locale. 

Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică și este șeful administrației 

publice locale din orașul Ungheni și al aparatului de specialitate al acestuia, pe care 

îl conduce și controlează. 

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat pe baza datelor puse la dispoziție de 

către serviciile, biroul și compartimentele aparatului propriu. 

Volumul activităților desfășurate de aparatul de specialitate a fost, în anul 2018 ca 

și în anul anterior, foarte mare, raportul de față fiind doar o reprezentare sintetică a 

acestora. 
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I. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 

Investiții realizate în anul 2018: 

      Cap 5102 Autorități publice 

Pentru desfășurarea activității proprii a Primăriei s-au achiziționat 

următoarele:  

- 1 calculator, 2 laptopuri, 

- 1 Cablare structurată data-voce,  

- 1 Sistem de conferință pentru desfășurarea ședințelor de Consiuliu Local, 

- 1 Aparat de copiat și multiplicat pentru serviciu de cadastru.   

- Reparații curente pentru unele compartimentări interioare, schimbat uși de 

interior în valoare de 171.000 lei. 

 

 Cap 6102 Ordine publică și siguranță națională 

- 1 Dacia Duster pentru desfășurarea activității poliției locale. 

 

Cap 6502 Învățământ 

- Studiu de fezabilitate “Construire grădiniță cu program prelungit și creșă în 

orașul Ungheni, județul Mureș“ în valoare de 35.000 lei. 

- 1 centrală termică pentru dotarea Școlii Generale din loc. Cerghizel în 

valoare de 13.000 lei. 

- Reparații curente la Școala Gimnazială ,,Emil Drăgan” din Ungheni în 

valoare de 213.000 lei: pentru amenajarea cabinetului medical, amenajarea unei 

săli pentru programul laptele și cornul, amenajarea spălătoriei, schimbarea 

geamurilor la sala de sport.   

 

Cap 6702 Cultură, recreere și religie  

- 2 centrale termice pentru: Căminul Cultural din localitatea Cerghizel și 

pentru Căminul Cultural din localitatea Morești. 

- Elaborare proiect tehnic “Construire capelă mortuară în satele aparținătoare  

orașului Ungheni: Morești, Vidrasău, Cerghid, Cerghizel, Recea, Șăușa, jud. 

Mureș“ în valoare de 15.000 lei. 

- Realizarea unor lucrări la obiectivul de investiții în continuare “ Teren de 

sport cu gazon artificial în loc. Cerghizel, oraș Ungheni, jud Mureș” în valoare de 
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267.000 lei, 

- Realizare “ Gard sârmă la terenul de sport din orașul Ungheni” în valoare de 

95.000 lei. 

- Reclamă luminoasă la baza sportivă din orașul Ungheni, în valoare de 

13.000 lei. 

- Reparații curente la baza sportivă în sumă de 324.000 lei. 

     

Cap 7002 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 

- Elaborare proiect tehnic “Extindere rețea apă potabilă în localitatea Morești, 

oraș Ungheni, județul Mureș“ în valoare de 40.000 lei. 

- Realizarea unor lucrări la obiectivul de investiții în continuare “Extindere 

rețea de apă potabilă în localitatea Șăușa, orașul Ungheni, jud Mureș “ în valoare 

de 1.560.000 lei.  

Pentru acest obiectiv avem un contract de finanțare nerambursabilă încheiat 

cu MDRAP în cadrul programului PNDL 2 pentru perioada 2017-2020, în valoare 

de 3.107.970 lei. Pentru lucrările executate în anul 2018 am primit suma de 

1.518.000 lei, restul de 1.560.000 lei se vor acorda în anul 2019, odată cu 

terminarea lucrărilor.   

- S-a realizat lucrarea “Trotuar Moară - Capela mortuară, oraș Ungheni, jud 

Mureș“ în valoare de 60.000 lei.  

- S-au achitat rate pentru buldoexcavator conform contractului de leasing care 

s-a încheiat în luna decembrie 2018, în sumă de 60.000 lei.  

 

 Cap 7402 Protecția mediului    

 S-au executat lucrări la obiectivul de investiții în continuare “ Racorduri de 

canalizare în satele Vidrasau, Recea, Moresti, Cerghid și Cerghizel, orașul 

Ungheni, Jud Mures”: 

- pentru segmentul Morești s-au executat și achitat lucrări în valoare de 

400.000 lei 

- pentru segmentul Cerghid s-au executat și achitat lucrări în valoare de 

260.000 lei. 

Pentru cele două lucrări enumerate mai sus am avut contracte de finanțare 

nerambursabile încheiate cu MDRAP, în cadrul programului PNDL 2 pentru anii 

2017-2020. Lucrările menționate mai sus, s-au finalizat și recepționat.  
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 Cap 8402 Drumuri și poduri    

S-au realizat următoarele studii, proiecte și lucrări: 

- Studiu de fezabilitate "Modernizarea unor străzi din orașul Ungheni: str  

Mălinului, str. Catedralei, str. Bisericii, str. Rozelor, str. Iasomiei, str. 

Mecanizatorilor, str. Nucilor, str. Rapsodiei , str. Florilor, str. Salcâmului, str. 

Magnoliei, str. Prieteniei, str. Viitorului, în loc Vidrasău, str. Paroște, str. 

Busuiocului, str. Eroilor, str. Înfrățirii, str. Păcii, în loc Morești: str. Delniței, str. 

Înfrățirii, str. CAP -ului, jud. Mureș în valoare de 75.000 lei  

-Proiect  tehnic "Modernizarea unor străzi din orașul Ungheni: str.  Mălinului, 

str. Catedralei, str. Bisericii, str. Rozelor, str. Iasomiei, str. Mecanizatorilor, str. 

Nucilor, str. Rapsodiei , str. Florilor, str. Salcâmului, str. Magnoliei , str. Prieteniei, 

str. Viitorului, în loc Vidrasău, str. Paroște, str. Busuiocului, str. Eroilor, str. 

Înfrățirii, str. Păcii, în loc Morești: str. Delniței, str. Înfrățirii, str. CAP -ului, jud 

Mureș, în suma de 216.000 lei.  

- Studii de teren  "Modernizarea unor străzi din orașul Ungheni: str.  

Mălinului, str. Catedralei, str. Bisericii, str. Rozelor, str. Iasomiei, str. 

Mecanizatorilor, str. Nucilor, str. Rapsodiei, str. Florilor, str. Salcâmului, str. 

Magnoliei, str. Prieteniei, str. Viitorului, în loc Vidrasău, str. Paroște, str. 

Busuiocului, str. Eroilor, str. Înfrățirii, str. Păcii, în loc Morești: str. Delniței, str. 

Înfrățirii, str. CAP -ului, jud Mureș, în sumă de 111.000 lei.  

- Modernizarea unor străzi din orașul Ungheni, jud. Mureș: str. Primăriei 

(Stadionului), str. Tineretului, str. Gării, str. Cerghid 1 și Cerghid 2, s-au executat 

lucrări în valoare de 289.000 lei. 

      - Asfaltare str. Crinului și str. Delniței, sat Morești, oraș Ungheni jud. Mureș,  

s-au executat lucrări în valoare de 971.000 lei. 

      - Asfaltare str. Broșteni, sat Vidrasău, oraș Ungheni, jud. Mureș, s-au executat 

lucrări în valoare de 562.000 lei. 

       - Reparații capitale la drumul spre Mănăstirea Recea, în valoare de 60.000 lei. 

 S-au pietruit drumuri și străzi în orașul Ungheni și satele aparținătoare în 

valoare de 892.000 lei și s-au reparat poduri în sumă de 35.000 lei . 

 

    I.1. Biroul Taxe și impozite 

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, Serviciul financiar contabil –prin Biroul taxe 

și impozite  s-a ocupat de stabilirea şi încasarea următoarelor impozite, taxe locale 
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şi amenzi, datorate de persoane fizice şi persoane juridice, după cum urmează :  

- Impozit pe clădiri; 

- Impozit pe teren; 

- Impozit pe mijloacele de transport; 

- Impozit pe spectacole; 

- taxa de firmă, reclamă şi publicitate; 

- taxa judiciară de timbru; 

- taxa de salubrizare; 

- amenzi, alte taxe locale. 

 

Alte activităţi desfăşurate de acest birou sunt : 

- eliberarea certificatelor de atestare fiscal pentru impozite şi taxe locale; 

- întocmirea deciziilor de impunere privind impozitele şi taxele locale; 

- operarea în baza de date a oricăror modificări solicitate de contribuabili în 

baza documentelor prezentate de către aceştia;  

- comunicarea executorilor judecătoreşti a bunurilor mobile sau imobile ale 

contribuabililor, activităţi specifice  legate de  plata impozitelor și taxelor; 

-     analizarea, soluționarea și operarea în baza de date a cererilor în vederea 

scutirii de plata impozitelor și taxelor locale a persoanelor fizice și juridice care se 

încadrau în prevederile legislației în vigoare; 

- efectuarea impunerilor și încetărilor de rol pentru bunurile impozabile deținute de 

către contribuabili; 

- întocmirea răspunsurilor în conformitate cu legislația fiscală, în termen legal, la 

toate cererile depuse de către contribuabili; 

- pentru reglementarea situației fiscale a contribuabililor, acolo unde s-a constatat a 

fi necesar, s-au întocmit borderouri de debite și/sau scăderi. 

- s-au întocmit referate în vederea restituirilor și compensărilor de sume, survenite  

în urma modificărilor efectuate la rolurile fiscale apărute în decursul anului 

(înstrăinări, scutiri, sume achitate în plus, modificări ale suprafețelor impozabile 

apărute în urma efectuării măsurătorilor cadastrale etc.); 

 - s-au efectuat transferuri de dosare ale mijloacelor de transport pentru 

contribuabilii care și-au mutat domiciliul. 

 - Comunicare prin e-mail sau telefon cu contribuabilii persoane fizice și juridice;  

- Colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu societăţile bancare şi cu 
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alte instituţii, în vederea încasării impozitelor şi taxelor locale datorate de 

contribuabilii persoane fizice și juridice. 

În cifre, activitatea biroului se rezumă astfel : 

Nr.crt. Activitatidesfasurate PF PJ TOTAL 

1. Certificate fiscal emise 800 193 993 

2. Decizii impunere clădire 184 114 298 

3. Decizii impunere teren 595 63 658 

4. Decizii impunere mj.tr. 475 122 597 

5. Radieri mj.transport 440 85 525 

6. Amenzi înregistrate 1118 12 1.130 

7. Cereri scutiri cf Legii 207/2015 9 - 9 

8. Cereri reducere taxa salubritate 151   

9. Regularizări autorizații construcții 10   

 

10. Adrese –cu bunuri mobile, imobile către 

executor jud. 

542   

 

I.2. Biroul Urmărire Debite Persoane Fizice și Persoane Juridice 

-  s-au întocmit somații și titluri executorii, și s-a asigurat comunicarea acestora, 

contribuabililor, prin metodele prevăzute de legislația în vigoare. 

 - în vederea recuperării debitelor restante, s-au transmis diferitelor instituții, cereri 

de informații în ceea ce privește datele de identificare actualizate ale 

contribuabililor, identificarea veniturilor, conturilor bancare și a locurilor de muncă 

ale acestora. 

 - pe baza informațiilor culese, acolo unde s-a constatat ca în termen de 30 zile de 

la data comunicării somației, contribuabilii nu au efectuat plata debitelor restante, 

s-au întocmit dosarele de executare sau de insolvabilitate a contribuabililor. 

  - în situația în care s-a constatat, că anumiți contribuabili și-au mutat 

domiciul/sediul social pe raza administrativ-teritorială a altor localități, s-au 

întocmit dosarele de executare și s-au transferat către organele competente. 

 

Activitatea de urmărire și executare silită a creanțelor bugetare 

Pentru asigurarea recuperării debitelor restante, în conformitate cu 
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prevederile legale în materie, se întocmesc somații și titluri executorii, și se asigură 

comunicarea acestora contribuabililor, prin metodele prevăzute de legislația în 

vigoare. 

În același scop, s-au transmis diferitelor instituții, cereri de informații în ceea ce 

privește datele de identificare actualizate ale contribuabililor, identificarea 

veniturilor, conturilor bancare și a locurilor de muncă ale acestora. 

Pe baza informațiilor culese, acolo unde s-a constatat în urma comunicării 

somației, contribuabilii nu au efectuat plata debitelor restante, s-au întocmit 

dosarele de executare sau de insolvabilitate a contribuabililor, în vederea 

recuperării debitelor restante prin poprirea disponibilitaților din conturile bancare 

sau a terților precum și prin instituirea sechestrelor asupra bunurilor mobile și 

imobile aparținând debitorilor.  

Astfel, în cursul anului 2018, instituția noastră a emis și a comunicat somații și 

titluri executorii contribuabililor care figurau în evidențele fiscale cu debite 

restante, și anume :  

- un număr de 163 contribuabili persoane fizice au fost somați pentru suma de     

228.871,78 lei. 

De asemenea, în perioada analizată, au fost înființate un număr de 133 popriri 

asupra disponibilităților bancare și asupra terților în cazul persoanelor fizice pentru 

suma de163.763,30 lei. Au fost încheiate și înscrise în cartea funciară un număr de 

45 procese verbale de sechestru . 

     Din executări silite au fost încasate în anul 2018, următoarele sume: 

- 108.541 lei de la persoane fizice 

- 202.405 lei de la persoane juridice. 

Încasările reprezentând impozit pe clădiri, impozit pe teren şi impozit pe 

mijloacele de transport, amenzi, taxa salubrizare, precum şi alte taxe locale, 

datorate de persoane fizice şi juridice, pentru anul 2018 a fost în sumă de 

4.773.266 lei din care 1.520.213 persoane fizice și 3.253.053 lei persoane juridice. 

În conformitate cu H.C.L. nr.63/2017 pentru plata cu anticipaţie a impozitelor, 

persoanele fizice și juridice au beneficiat de o bonificaţie de 10 %, fapt pentru care 

până la data de 31.03.2018, marea majoritate a contribuabililor persoane fizice şi-

au achitat integral impozitele datorate bugetului local pentru întreg anul. 

Pentru a răspunde cu promptitudine solicitărilor contribuabililor, aceştia se 

pot  prezenta la Biroul Taxe și Impozite în oricezi lucrătoare, programul cu 

publicul desfăşurându-se pe parcursul a 8 ore pe zi, fără pauză, iar marţi programul 
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se prelungeşte până la ora 18, pentru a fi la dispoziţia contribuabililor care nu se 

pot prezenta în timpul programului obişnuit. 

 

II. COMPARTIMENTUL DE ACHIZIȚII PUBLICE 

În anul 2018 au fost încheiate contracte pentru achiziționarea de bunuri și 

servicii, de proiectare și realizare de studii și contracte de lucrări. 

În anul 2018 s-au realizarea următoarelor studii: 

1. Studiu de fezabilitate „Construire grădiniță cu program prelungit și creșă în 

orașul Ungheni, județul Mureș”  

2. Proiect „Extindere rețea apă potabilă localitatea Morești, orașul Ungheni, 

județul Mureș”  

3. Elaborare proiect tehnic “Construire capelă mortuară în satele aparținătoare  

orașului Ungheni : Morești, Vidrasău, Cerghid, Cerghizel, Recea, Șăușa, jud. 

Mureș“ 

4. Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic „Modernizarea unor străzi din orașul 

Ungheni, județul Mureș: str. Mălinului, str. Catedralei, str. Bisericii, str. 

Rozelor, str. Iasomiei, str. Mecanizatorilor, str. Nucilor, str. Rapsodiei, str. 

Florilor – din Ungheni, str. Paroște, str. Busuiocului, str. Eroilor, str. 

Înfrățirii – din Vidrasău, str. Delniței, str. Înfrățirii, str. CAP-ului – din 

Morești”  

5. Întocmire planuri parcelare 

 

La partea de lucrări pe parcursul anului 2018 s-au realizat 

următoarele: 

1. Teren de sport cu gazon artificial în localitatea Cerghizel – se află în 

derulare. 

2. Extindere rețea de apă potabilă în localitatea Șăușa – lucrarea se execută în 

momentul de față. Până acum s-a realizat aproximativ 60% din lucrare. 

3. Realizarea racordurilor de canalizare în localitățile Morești și Cerghid – 

pentru care am primit finanțare prin PNDL și doar cheltuielile neeligibile le-

am suportăm  noi ca autoritate publică.  

4. Construire pod peste râul Mureș, pe D.C. 124 în Ungheni – investiție 
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pentru achiziția căreia s-a finalizat procedura de licitație publică. 

5. Asfaltare strada Crinului și strada Delniței din localitatea Morești. Lungimea 

totală a celor 2 străzi asfaltate este de 1049,12 m. 

6. Asfaltare strada Broșteni din localitatea Vidrasău cu o lungime de 821,57 m.  

7. Realizare “ Gard sârmă la terenul de sport din orașul Ungheni”. 

8. Reparații la monumentul eroilor din fața Primăriei orașului Ungheni. 

9. Reparații la baza sportivă din orașul Ungheni. 

10.  Pentru siguranța și fluidizarea circulației s-au realizat marcaje rutiere în 

zona blocuri Gară, pe strada Mureșului și în localitatea Vidrasău. 

Constant se realizează pietruirea drumurilor din orașul Ungheni și din localitățile 

aparținătoare acestuia. 

Străzile Crinului și Delniței din Morești, și strada Broșteni din Vidrasău, sunt 

cuprinse în proiectul de asfaltare care mai include încă 2 străzi: Bradului (Ungheni) 

și  Izvor (Cerghizel). Întreaga investiție se realizează cu fonduri de la bugetul local, 

valoarea acesteia fiind  de 2.183.833,55 lei. 

În lucrare de asfaltare a străzilor Crinului și Delniței din localitatea Morești a fost 

cuprinsă și reabilitarea și asfaltarea podului peste râul Mureș, pod care face 

legătura dintre localitățile Ungheni și Morești. 

Cel mai important proiect din anul 2018 îl considerăm a fi cel de 

extindere a rețelei de apă potabilă în localitatea Șăușa. 

Până acum, în satul Șăușa, nu a existat un sistem de alimentare cu apă 

potabilă. Pentru alimentarea cu apă potabilă a satului Șăușa este necesară 

aducțiunea prin pompare. Această lucrare presupune și execuția a peste 100 de 

branșamente apă potabilă la fiecare imobil din sat. 
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III. COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL 

În anul 2018 activitatea compartimentului Registru Agricol a fost asigurată 

de urmatorii funcționari publici având funcții de executie: consilier-Teleptean 

Maria Ana; inspector-Culda Maria și consilier- Botoș Anca. 

În anul 2018 activitatea funcționarilor din cadrul compartimentului registrul 

agricol a fost axată pe: 

- semnarea și completarea anuală a registrelor agricole atât în format de 

hârtie cât și în format electronic, astfel au fost înregistrate un număr de 3193 de 

gospodării (din care tip 1- 2075 gospodării, tip 2- 889 gospodării, tip 3 și 4 -229 

gospodarii); 

- culegerea datelor necesare ținerii la zi și centralizarea datelor din registrele 

agricole precum și soluționarea tuturor petițiilor, cererilor și scrisorilor înregistrate 

în cadrul compartimentului; 

- atribuirea de numere administrative noi și participarea la pregătirea 

nomenclatorului stradal. 

Conform prevederilor Codului Civil cu modificările și completările 

ulterioare - cu privire la contractele de arendă - au fost înregistrate în registrul de 

evidență al arendei un număr de 306 contracte de arendă și acte adiționale. 

Informațiile din contractele de arendă au fost descărcate în poziția fiecărui 

arendator și arendaș în parte (în format de hârtie și electronic), activitate ce implică 

corelarea informațiilor din documentele anexate la fiecare contract în parte cu 

informațiile existente în registrul agricol. Totodată s-a realizat corelarea 

suprafețelor însumate din contractele de arendă cu suprafețele declarate în registrul 

agricol și suprafețele înregistrate la Agentia de Plăți și Intervenții pentru 

Agricultură Mureș. 

O altă activitate de o importanță deosebită este cea de colaborare cu Agenția 

de Plăți și Intervenții în Agricultură, ce constă în eliberarea adeverințelor cu 

suprafața de teren și numărul de animale înregistrate în registrul agricol, în vederea 

acordării subvențiilor pe terenuri și animale. În acest sens, în anul 2018 s-au 

înregistrat în cadrul compartimentului un număr de 162 cereri și s-au eliberat tot 

atâtea adeverințe pentru APIA privind producătorii agricoli. 

O altă activitate din cadrul compartimentului a fost culegerea de date și 

informații din gospodării/ societăți agricole/asociații agricole înscrise în registrul 

agricol în vederea întocmirii rapoartelor statistice privind producția vegetală și cea 
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animală. Datele astfel culese au fost centralizate pe localitate și comunicate 

Direcției Teritoriale de Statistică și Direcției pentru Agricultură Mureș. 

În anul 2018 s-au eliberat 45 de atestate de producător și de carnete de 

comercializare a produselor din sectorul agricol, această activitate presupunând 

întocmirea unei documentații specifice. 

Având în vedere prevederile Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele 

măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 

extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților 

comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului 

cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările 

ulterioare, în anul 2018, în cadrul compartimentului s-au înregistrat un număr de 

65 de cereri, ceea ce presupune întocmirea unui dosar cuprinzând cererea pentru 

afișarea ofertei de vânzare a terenului, oferta de vânzare, lista preemptorilor, 

documentele de proprietate ale terenului, cartea funciară, procese verbale pentru 

fiecare etapă în parte, corespondența cu Direcția pentru Agricultură Mureș. 

De asemenea în anul 2018 s-au înregistrat un  număr  de 1967 de cereri, 

petiții și scrisori care cuprind diverse solicitări: 

 înscrierea/radierea persoanelor din registrul agricol; 

 modificarea/radierea din evidențele deținute în urma moștenirii, 

cumpărării sau vânzării unor suprafețe de teren; 

 eliberarea de adeverințe cu informațiile înscrise în registrul agricol 

pentru notariat, carte funciară, cărți de identitate, utilități, dosarul de 

ajutor social, dosarul de ajutor pentru încălzire, supliment alocație, 

școli și altele. 

Toate aceste solicitări ale cetățenilor au fost soluționate cu promptitudine și 

în termenele prevăzute de legislația aflată în vigoare și regulamentul intern. 

Colaborează cu serviciul Stare Civilă la verificarea și completarea 

documentației necesare întocmirii Anexei 24. În baza Ordinului 95/2010 privind 

normele tehnice de completare în registrul agricol, în cursul anului 2018 s-au 

înregistrat un număr de 51 solicitări (anexe), activitate ce presupune înscrierea 

anexelor în registrul de evidență a sesizărilor pentru deschiderea procedurii 

succesorale și descărcarea acestora în registrul agricol. 
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Ori de câte ori au intervenit modificări în registrul agricol referitoare la 

terenuri, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deținute în 

proprietate sau în folosință, după caz, de natură să conducă la modificarea 

impozitelor și taxelor locale s-au transmis datele funcționarilor publici din cadrul 

serviciului Impozite și taxe. 

 

IV.  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR  LOCAL DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR  

 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului 

Ungheni este organizat în subordinea Consiliului Local al oraşului Ungheni, în 

temeiul art.1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.372/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, primeşte şi 

soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor 

din oraşul Ungheni, în care funcţionează serviciul, precum şi din comunele 

arondate acestuia, respectiv, comuna Sânpaul şi comuna Gheorghe Doja. 

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor pe linie de evidenţa a 

persoanelor, în anul 2018,  lucrătorii serviciului public comunitar local de evidenţă 

a persoanelor din cadrul Primăriei Oraşului Ungheni au desfăşurat următoarele 

activităţi conform planului de activităţi: 

• activităţi de management 

• activităţi pe linie de evidenţa persoanelor 

• activităţi pe linie de stare civilă 

• activităţi pe linie informatică 

• activităţi pe linie de secretariat 

         • activităţi intervenite ulterior 

 În anul 2018, activitatea serviciului nostru s-a bazat pe îndeplinirea 

atribuţiilor ce ne revin conform prevederilor legale în domeniu, având la bază 

procedurile de sistem,  metodologiile, instrucţiunile şi regulamentele aplicabile, 
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urmărind derularea cu promptitudine, corectitudine, obiectivitate şi profesionalism 

activităţilor curente, specifice serviciilor de evidenţă, astfel:  

 • au fost înregistrate 1588 de cereri pentru eliberarea cărţilor de identitate şi 

82 de cereri pentru stabilirea reşedinţei, cu respectarea prevederilor art. 26, art.27, 

art.28 din Ordonanţa de Urgenţă nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 

şi actele de identitate ale cetăţenilor români. 

 • în cursul anului 2018 au fost ridicate de la B.J.A.B.D.E.P. 63 de loturi de 

producţie, iar situaţia zilnică cu indicatorii specifici pe linie de evidenţa 

persoanelor, a fost întocmită şi înaintată zilnic la D.J.E.P.. 

 • au fost înregistrate şi operate în R.N.E.P., cu respectarea prevederilor 

legale, 197 de naşteri, 168 de decese, 21 cazuri de divorţ, pe baza borderourilor 

primite de la primăriile arondate şi de la alte S.P.C.L.E.P-uri din ţară. 

 • totodată, au fost puse în legalitate 13 persoane majore cu acte de identitate, 

din care 3 cu carte provizorie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 • în baza Regulamentul European nr. 679/2016, au fost 72 de solicitări 

primite din partea Primăriei oraşului Ungheni, primăriile arondate serviciului 

nostru, precum si din partea persoanelor fizice care solicitau completarea 

formularului E-401, respectiv eliberarea adeverinţelor necesare, conform Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, etc. 

 • în cursul fiecărui trimestru al anului 2018, ne-am deplasat cu staţia mobilă, 

pentru preluarea în teren a imaginilor persoanelor care solicitau stabilirea 

reşedinţei la Centrul pentru persoane vârstnice REZIDENŢA din Valea Izvoarelor, 

fiind deţinătoare de B.I., respectiv acasă la persoanele netransportabile, cu scopul 

punerii în legalitate cu act de identitate. 

 • cu privire la, unităţile sanitare şi de protecţie socială de pe raza noastră de 

competenţă, sunt efectuate controale lunar şi se urmăreşte modul de înregistrare în 

evidenţă a intrărilor/ieşirilor persoanelor instituţionalizate, existenţa certificatelor 

de naştere pentru persoanele instituţionalizate, existenţa actelor de identitate, 

reinstruirea factorilor de răspundere cu privire la respectarea prevederilor O.U.G. 

nr. 97/2005 şi a Legii nr. 119/1996. 

Rezultatul controlului va fi materializat într-un proces verbal în care vor fi 

menţionate toate aspectele constatate cu ocazia controlului 
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 • au fost întocmite lunar şi trimestrial situaţiile solicitate de D.J.E.P., iar la 

sfârşitul fiecărei luni se face distrugerea pe bază de proces-verbal a actelor de 

identitate retrase, respectiv trimestrial a actelor de identitate ale decedaţilor. 

 • pe linia pregătirii profesionale participăm la convocările trimestriale 

organizate la D.J.E.P., în care se dezbat şi se prezintă îndrumările/radiogramele 

primite de la D.E.P.A.B.D. Bucureşti, respectiv sinteza principalelor aspecte 

rezultate în urma controalelor efectuate de către D.J.E.P.,  la S.P.C.L.E.P.-urile din 

judeţ. 

 • în cursul anului 2018, au fost efectuate doua controale în cadrul serviciului 

nostru din partea D.J.E.P Mureş, care urmărea evaluarea activităţii desfăşurate, a 

competenţei şi capacităţii manageriale, în aplicarea unitară a dispoziţiilor legale 

specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, identificarea neregulilor şi stabilirea 

măsurilor de remediere a acestora, în vederea creşterii eficienţei activităţii 

desfăşurate. 

 • pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate în vederea punerii în legalitate 

a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenul 

prevăzut de lege, se respectă prevederilor din Planul de măsuri 

D.E.P.A.B.D.Bucureşti/I.G.P.R. nr. 1970237/95835/2010;  

 

 Astfel, pe parcursul anului 2018, ne-am străduit sa răspundem cu celeritate 

solicitărilor primite, în temeiul prevederilor legale, iar orientarea către cetăţeni, 

eficientizarea comunicării, colaborarea cu primăriile arodate respectiv cu 

instituţiile şi autorităţile publice locale, fiind de bun augur pentru realizarea 

activităţii. 
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V. COMPARTIMENTUL SSM –PSI 

Compartimentul de Securitate și Sănătate în Muncă și de Prevenire și 

Stingere a Incendiilor, își desfășoară activitatea în baza: Legii  nr. 319/2006, H.G. 

1425/2006, Legii nr. 307/2006, Legii nr. 481/2004, Legii nr. 712/2005. 

Conform prevederilor legale în vigoare am realizat următoarele: 

- Am întocmit Planurile de instruire pe anul 2018 cu privire la SSM-PSI; 

- Am desfășurat activitați de instruire în domeniul SSM-PSI: 

         -instruire periodică: 

            -funcționari publici 23 persoane 

            -personal contractual 20 persoane 

            -stația de epurare 7 persoane 

            -poliția locală 7 persoane 

            -comp.pază 5 persoane  

         -instruire generală(angajare) : 

            -7 persoane; 

         -instruire periodică persoane apte de muncă, ajutor social: - 85persoane;  

         -instruire generală cu personal, amendă penală: 

- 3 persoane 

 

V.1. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ungheni                                     

privind analiza capacitații de apărare împotriva incendiilor 

 

          Serviciul voluntar pentru situații de urgență al orașului Ungheni înființat prin 

HCL  Nr. 11/16.03.2006 a desfășurat următoarele activități: 

- activităţi de prevenire, informare, educare şi instruire privind cunoaşterea 

şi respectarea regulilor, măsurilor, instrucţiunilor şi normelor de apărare împotriva 

incendiilor, protecţie civilă şi de pregătire a populaţiei privind comportarea în 

situaţii de urgenţă, în Campania ,,MIERCUREA ALARMELOR”. 

- acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvare şi deblocare a 

persoanelor încarcerate, adăpostirea şi protecţia  persoanelor, animalelor şi 

bunurilor materiale şi de prim ajutor în situaţii de urgenţă; 

- activităţi de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă în 

cooperare cu alte servicii de urgenţă şi/sau structuri cu atribuţii în managementul 

situaţiilor de urgenţă; 
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- am pus în aplicare, în limita competenţelor legale, măsurile stabilite şi 

dispuse de comitetul local pentru situaţii de urgenţă pentru prevenirea situaţiilor de 

urgenţă şi asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în astfel de 

situaţii; 

- am colaborat cu toate structurile locale, zonale şi/sau naţionale din 

domeniul situaţiilor de urgenţă pentru asigurarea unor intervenţii operative şi 

eficiente în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. 

  Am întocmit planurile solicitate si răspunsuri la adresele solicitate de către 

ISU MUREȘ: 

- Planul de Pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență 

- Planul de Analiză și Acoperirea Riscurilor  

- Planul de Apărare impotriva inundatiilor, secetei hidrologice, poluărilor 

accidentale pe cursurile de apă al CLU 

- Planul CLU, pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare 

necesare gestionării situațiilor de urgență 

- Întocmire fluxului informațional la dezastre 

- Reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

 Am întocmit planurile pentru Structura Teritorială  pentru Probleme 

Speciale: 

- Carnetul cu documentele de mobilizare 

- Fișa cu existentul bunurilor rechiziționate 

Am desfășurat trimestrial ședințe de instruire cu personalul voluntar și 

specialiștii din cadrul S.V.S.U. 

Am urmărit evoluția situației meteorologică și hidro-meteorologică la 

nivelul localităților în urma diagramelor primite. 

Am asigurat din punct de vedere al normelor de prevenire și protecție, 

activitățiile cultural sportive și religioase ce au avut loc pe raza localității Ungheni 

și satele aparținătoare. 

Am asigurat din punct de vedere al normelor de prevenire și protecție 

împotriva incendiilor, secțiile de votare pentru Referendumul din 6-7.10.2018. 

Am participat la 11 ședințe de distrugere a muniției descoperite din al Doilea 

Război Mondial. 

Am verificat si reîncărcat stingătoarele din dotarea instituțiilor aparținătoare 

primăriei, verificarea hidranților din localitățile Ungheni, Cerghid, Morești, 

Vidrasău, Recea. 
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Eliberarea a nouă premise de lucru cu foc în condițiile legii. 

 Convocarea CLU Ungheni și încheierea Raportului Operativ, în urma 

plângerii depuse la sediul primăriei Ungheni de către S.C. AGRICOLA VEREȘ 

S.R.L.. 

        Am desfășurat acțiuni de prevenire prin Campania ,,Cu viața mea, apăr viața”, 

aceasta campanie fiind adresată cu precădere copiilor în vârstă de 4-6 ani, 7-14 ani; 

cu aceasta ocazie au avut loc informări cu privire la regulile de prevenire și 

stingere a incendiilor și acordarea primului ajutor, la care au participat un număr de 

580 elevi și profesori din cadrul Școlii Gimnaziale,, Emil Drăgan”. 

   Împreună cu operatorul economic S.C. Heineken S.R.L., am efectuat un 

scenariu (aplicație) cu privire la accidente chimice CO2 (dioxid de carbon) și N 

(azot) în lunile aprilie și decembrie. 

 Am participat la exercițiul de cooperare cu forțe și mijloace în teren și 

declanșarea ,,Planului Roșu”, ce a avut loc în data 27.09.2018 pe Aeroportul 

Transilvania.  

Conform graficului de control, specialiștii în prevenire din cadrul ISU Mureș 

și seful S.V.S.U, au desfășurat acțiuni de îndrumare și control la un număr de 230  

gospodării ale populatiei și 34 controale la instiții publice și operatori economici. 

Cu această ocazie au fost date un numar de 25 de avertismente cu termene de 

remediere 2 săptămâni. 

Am constatat nereguli privind curățarea coșurilor de fum, coșuri deterioarate 

și depozitarea furajelor în locuri necorespunzătoare, siguranțe decalibrate, instalații 

electrice improvizate și fumatul în loc nepermis. 

   
V.2. Intervenții ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 

orașului Unghei în anul 2018 
 

 
      Apărarea împotriva incendiilor constituie o problemă de interes public la care 

trebuie să participe autorităţile publice centrale şi locale, persoanele juridice şi 

fizice pe baza unor măsuri tehnice şi organizatorice precum şi alte activităţi 

specifice destinate să asigure identificarea, prevenirea, evaluarea şi acordarea 

ajutorului persoanelor aflate în pericol. 

    În anul 2018 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Ungheni a 

participat la  de următoarele intervenţii: 

- 5  incendii vegetaţie uscată, mirişte 

- 1  incendiu locuinţă 
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- 1  incendiu autoturism 

- 6  accidente rutiere 

- 4 arbori căzuți pe drumrile de acces 

- 1 inundații (DaNutrition) 

- 1 persoană  intoxicată cu monoxid de carbon (salvate) 

- 1 persoană blocată în apartament (67j) 

- 6 acordarea primului ajutor (5persoane salvate – 1 persoană decedată) 

-1dezinfectarea și igienizarea locului în urma descoperiri unei bovine în 

localitatea Cerghizel 

 

Imagini din timpul activitaților 
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VI. SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului face parte din aparatul de 

specialitate al Primarului Orașului Ungheni.  

1. Componenţa SERVICIULUI URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI: 2 posturi .  

- 1 post arhitect șef și 1 post referent superior 

2. Obiectul de activitate al SERVICIULUI URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI:  

- aplică şi execută legile în vigoare în domeniul urbanismului, autorizării executării 

lucrărilor de construire; 

- verifică actele, documentele şi proiectele tehnice în vederea redactării 

autorizaţiilor de construire și certificatelor de urbanism;  

- verifică pe teren situaţiile neclare din documentele prezentate în vederea emiterii 

autorizaţiilor de construire și certificatelor de urbanism;  

- formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază 

documentaţii necorespunzătoare sau incomplete;  

- formulează răspunsuri la diverse solicitări din domeniul de activitate ;  

- acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate ;  

- ţine evidenţa şi înregistrează Autorizaţiile de Construcţie și Certificatelor de 

Urbanism emise pentru lucrări de construire, cât şi pentru lucrări tehnico-edilitare;  

- întocmeşte referatele privind recepţia lucrărilor pentru eliberarea autorizaţiilor de 

funcţionare;  

 3. Sinteza activităţii SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI pe anul 2018:  

În decursul anului 2018 s-au redactat şi eliberat:  

- 77 autorizaţii de construire;  

- 189 certificate de urbanism;  

- 21 de solicitari pentru receptia lucrărilor de construire;  

- 161 răspunsuri la adrese, cereri şi sesizări; 

- 5 raporturi de specialitate ale arhitectului șef înaintate către Consiliul Local al 

Orașului Ungheni. 

- numărul total de înregistrări în legătură cu autorizaţii de construire, certificate de 

urbanism şi procese verbale de recepţie în anul 2018 a fost 287.  
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4. Obiectivele SERVICIULUI URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI  

pentru anul 2019:  

- îndeplinirea atribuţiilor cu mai multă promptitudine;  

- creşterea operativităţii în procesul emiterii Certificatelor de Urbanism şi 

Autorizaţiilor de Construire;  

- colaborarea operativă între direcţii şi servicii în toate domeniile de activitate;  

- asumarea şi respectarea procedurilor de sistem al managementului calităţii 

implementate la nivelul Primăriei Orașului Ungheni. 

 

VII. COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ 

Compartimentul Registratură al Primariei orașului Ungheni a desfășurat 

următoarea activitate pentru anul  2018: 

- În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 au fost înregistrate 5344 de 

cereri/solicitări în registrul de petiții. 

- Au fost înregistrate 7834 de documente în registrul general 

reprezentând documente din oficiu, facturi, adeverințe, adrese de la instituții și 

societăți, oferte, e-mailuri. 

- În cursul anului 2018, au fost înregistrate 26 de solicitări în baza Legii 

544/2001, privind liberul acces la informații de interes public. Aceste solicitări au 

fost depuse de persoane fizice și juridice. La aceste cereri au fost formulate 

răspunsuri, transmise prin  poșta și e-mail.  

- Au fost îregistrate 149 de cereri în registrul de ajutor social. 

- Au fost predate/preluate zilnic prin borderou de predare-primire  actele de 

corespondență prin secretariat pentru mapa primarului. 

- A fost asigurat circuitul intern al corespondenței și distribuirea acesteia, pe 

servicii și compartimente, după aplicarea rezoluției  primarului în fiecare zi. 

- În atribuţiile acestui compartiment intra și expedierea corespondenței către 

cetățeni sau instituții. Astfel, în cursul anului 2018 au fost expediate un număr de 

3527 de scrisori cu comfirmare de primire prin Poșta Română. 

- Au fost preluate, păstrate și retransmise 58 de acte de procedură. 

- S-au eliberat un nr. de 7 Certificate de înmatriculare tractor/moped. 

- Au fost eliberate un nr. de 5 Certificate de radiere tractor/moped. 
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VIII. SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

Serviciul Public de Asistență Socială al Orașului Ungheni este structura 

specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a 

serviciilor sociale, fără personalitate juridică și buget propriu, înființat prin H.C.L 

nr.63/2015, în subordinea Consiliului Local al Orașului Ungheni cu scopul de a 

asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum altor persoane, grupuri 

sau comunități aflate în nevoi speciale. 

 În aplicarea  politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanele cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri 

sau comunități aflate în nevoie socială, Serviciul Public de Asistență Socială al 

orașului Ungheni îndeplinește în principal, următoarele funcții: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale prin 

evaluarea nevoilor sociale ale comunității și prin efectuarea de  anchete sociale în 

vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, 

violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc. 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de 

marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau 

comunități; 

c) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului 

local; 

d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale necesare pentru 

acordarea beneficiilor de asistență socială, 

e) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcetrate ale ministerelor și 

ale altor autorități ale adminstrației publice centrale, cu alte instituții care au 

responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de 

asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții 

furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare. 

f) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, 

familiilor, grupurilor vulnerabile; 

g) de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale. 

Activitatea în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Ungheni, 

asigură acordarea de beneficii și servicii în vederea prevenirii separării copilului de 
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părinții săi, precum și cele menite să îi sprijine pe aceștia în ceea ce privește 

creșterea și îngrijirea copiilor: 

1. Monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-

teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând 

centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe 

de monitorizare prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale; 

2. Realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 

3. Identifică și evaluează situația care impune acordarea de servicii și/sau beneficii 

pentru prevenirea separării copilului de familia sa; 

4. Elaborează documentația necesară pentru acordarea de beneficii sociale și le 

acordă , în condițiile legii; 

5. Consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și 

obligațiilor acestora; 

6. Consiliere și  prevenire, combatere a consumului de alcool, de prevenire și 

combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delicvent; 

7. Urmărește modul de utilizare a beneficiilor, precum și familiile care au în 

îngrijire copii cu părinți plecați la muncă în străinătate; 

8. Înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei 

măsuri de protecție specială, în condițiile legii; 

9. Urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își 

exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a 

beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa; 

10. Colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

Mureș în domeniul protecției și îi transmite acesteia toate datele și informațiile 

solicitate din acest domeniu; 

11.  A efectuat anchete sociale privind mamele minore gravide/lăuze, au fost 

întocmite în aceste cazuri și fișe de identificare a riscurilor, fișe de observație și 

planuri de servicii la solicitarea DGASPC Mureș, Centrul maternal ”Materna”; 

12.  A efectuat  anchete sociale privind copiii aflați cu masură de protecție specială-

plasament familial, la solicitarea DGASPC Mureș; 

13.  Efectuarea de  anchete sociale necesare la completarea dosarului pentru ”bani 

de liceu”; 

14. Adrese către Școala Gimnazială ”Emil Drăgan” cu privire la adeverințele 

școlare și fișe psihosociale 
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15. Efectuarea de  anchete sociale solicitate de către organele de poliție privind 

situația socială a unor minori cercetați pentru săvârțirea de fapte antisociale și 

care au vârstă de răspundere penală; 

16.  Distribuie  lapte praf  conform Legii nr.321/2001 cu privire la acordarea 

gratuită de lapte praf; 

17. Adrese către medicii de familie de pe raza administrativ-teritorială cu privire la 

starea de sănătate a copiilor aflați în situație de risc și  aflați în plasamentele 

familiale; 

18. Solicitări către Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor –

Ungheni în vederea culegerilor de informații privind rudele de până la gradul 

IV a copiilor aflați în situație de risc;  

19. Efectuarea  anchetelor sociale cu privire la situația copilului aflat în situație de 

risc privind separarea de familia sa, pentru care se întocmește și aprobă un plan 

de servicii. 

VIII.1. Prevenirea și combaterea marginalizării sociale  

  Acordarea  ajutoarelor sociale, se asigură cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare. Plata  acestor beneficii se asigură din bugetul de stat. La data de 31 

decembrie 2018 figurează în evidențele noastre un număr de 118 familii  

beneficiare de ajutor social în plată, respectiv 379 persoane beneficiare pentru care  

s-au întocmit 256 anchete sociale pentru verificarea  respectării condițiilor legale 

de acordare și s-au primit un număr de 152 de cereri și declarații pe propria  

răspundere privind modificarea componenței familiei și a veniturilor realizate de 

membrii acesteia. De asemenea, lunar se verifică întrunirea condițiilor de acordare 

a ajutorului social și se întocmesc anexe și dispoziții privind acordarea, 

modificarea, reluarea, suspendarea, schimbarea titularului, respingerea sau 

încetarea dreptului la ajutorul social. Se realizează planul lunar de acțiuni de 

interes local, situații nominale cu persoanele apte de muncă care prestează ore de 

acțiuni de interes local, în vederea efectuării lucrărilor de interes local, situații 

nominale ale persoanelor apte de muncă și comunicarea acestora la Agenția 

Județeană de Plăți și Inspecție Socială –Mureș. Trimestrial se verifică persoanele 

majore beneficiare de ajutor social prin accesarea bazei de date Patrivem. Sunt 

acordate  servicii de informare și consiliere acestor persoane/familii privind 
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conștientizarea  și importanța desfășurării activităților în vederea completării 

studiilor. Sunt acordate servicii de consiliere privind igiena personală, ambientală 

de planning familial, consiliere privind ocrotirea sănătății, asumarea 

reponsabilităților parentale. 

S-au  întocmit răspunsuri în scris la sesizările unor instituții de stat sau private. 

În anul 2018 s-au întocmit dispoziții privind: 

- Acordarea dreptului la ajutorul social: 55 

- Suspendarea dreptului la ajutorul social : 22 

- Modificarea dreptului la ajutorul  social: 152 

- Încetarea dreptului la ajutorul social: 66 

- Reluarea dreptului la ajutorul social: 4 

Acordarea unui număr de  ajutoare de înmormântare pentru beneficiarii 

de ajutor social în cuantum de 1500 lei (3 cereri). Ajutoarele de înmormântare sunt 

prevăzute de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat și prevederile 

H.C.L. nr. 2/03.02.2014. 

VIII.2. Acordarea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei   

 Alocația pentru susținerea familiei se acordată în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare. La data 

de 31 decembrie 2018 figurau în evidențele noastre un număr de  102 familii 

beneficiare de alocație de susținere a familiei. Lunar se verifică întrunirea 

condițiilor de acordare a acestui beneficiu social. 

Totodată se întocmesc anexe și dispoziții privind acordarea, modificarea sau 

încetarea dreptului la alocație de susținere, cât și borderourile privind stabilirea, 

modificarea/încetarea drepturilor de alocație de susținere a familiei și se transmit 

Agenției de Plăți și Inspecție Socială Mureș. 

S-au întocmit următoarele: 

   -102 dosare aflate în evidență; 

   - 274 dosare evaluate/reevaluate; 

   -206 anchete sociale efectuate în vederea reevaluării condițiilor care au la baza 

acordării acestui beneficiu; 

     -154 dispoziții (întocmite în vederea stabilirii  cuantumului alocației pentru 

susținerea familiei, modificările și/sau încetării acestuia); 
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     -24 borderouri (care evidențiază stabilirile, modificările, încetările dreptului la 

această prestație); 

   -Eliberarea de adeverințe pentru beneficiarii alocației de susținere a familiei 

- Acordarea  cardului - legitimației de parcare pentru persoanele cu handicap  

care au  domiciliul pe raza orasului Ungheni, conform H.C.L 22/29.11.2016. 

Activități:  

- Primirea cererilor însoțite de documentele  justificative privind componența 

familiei, veniturile realizate de membrii acesteia precum și dovada bunurilor 

din proprietate. 

- Verificare întrunirii condițiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea 

locuinței. 

- Înregistrarea în sistem informatic atât a cererilor admise cât și a celor 

respinse. 

- Întocmirea dispozițiilor și a situațiilor anexă cuprinzând beneficiarii 

ajutoarelor pentru încălzirea locuinței/cererile respinse și motivul 

respingerii. 

- Întocmirea și transmiterea situațiilor centralizatoare cuprinzând beneficiarii 

ajutoarelor pentru încălzirea locunței și cuantumul ajutoarelor către 

furnizorii de servicii și A.J.P.I.S- Mureș. 

- Întocmirea comunicărilor către beneficiari privind acordarea/neacordarea 

ajutorului pentru încălzirea locuinței. 

- Întocmirea rapoartelor statistice privind acordarea ajutoarelor pentru 

încălzirea locuinței și transmiterea acestora la A.J.P.I.S- Mureș. 

- Întocmirea lunară a situațiilor de  plată privind acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinței cu lemne și transmiterea la Serviciul-Financiar Contabil. 

- Efectuarea anchetelor sociale pentru beneficiarii ajutorului la încălzirea 

locuinței cu energie elctrică. 

Scutirea de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale  a 

persoanelor cu handicap  se realizeaza prin: - primirea si verificarea documentatiei; 

                                                                - efectuarea anchetei sociale; 

Asigurarea creșterii calității vieții persoanelor de etnie romă  prin 

desfășurarea activităților în vederea organizării, planificării, coordonării pe plan 

local a acțiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor cuprinse în planul 
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general de măsurii, conform H.G.nr 18/2015 privind Strategia Guvernului de 

Îmbunătățire a Situației Romilor, activități enumerate mai jos: 

-identificarea  și evaluarea  famililor defaforizate în vederea incluziunii sociale; 

- consilierea și informarea în rândul membrilor comunității privind importanța 

respectării normelor de igienă; 

- consiliere în vederea înscrierii copiilor la grădință; 

- consiliere a personelor de etnie romă în vederea preschimbării cărților de 

identitate și a certificatelor de naștere; 

- acordarea consilierii și îndrumării familiilor în vederea solicitării beneficiilor 

sociale. 

 

VIII.3. Asistența social a persoanelor vârstnice și cu handicap  

Grupuri țintă: 

 Persoane vârstnice; 

 Persoane cu handicap; 

 Aparținătorii persoanelor aflate în centre rezidențiale de recuperare și 

reabilitare sau care solicită internarea într-un centru public rezidențial; 

 Însoțitorii persoanelor cu handicap grav care beneficiază de indemnizații; 

 Persoane aflate în situații de risc care  solicită internarea în centre publice 

rezidențiale. 

Activități: 

      - S-au efectuat un număr de 49 anchete sociale în vedrea încadrării în grad de 

handicap, 4 anchete sociale pentru întocmirea documentației necesare internării, 

persoanelor cu handicap în centre de recuperare și reabilitare. 

      - S-au verificat condițiile de acordare a indemnizațiilor persoanelor cu 

handicap grav lunar pentru cele  persoane 42 persoane beneficiare. 

      - S-au eliberat 7 carduri legitimație pentru locuri de parcare, acordate 

persoanelor cu handicap. 

     - S-au actualizat dosarele persoanelor cu handicap grav în urma: 

 * obținerii unui nou certificat de încadrare în grad de handicap al persoanei 

cu handicap 

 * decesul  bolnavului; 

 * schimbării opțiunii persoanei cu handicap grav cu privire la modul de 

acordare a indemnizațiilor de însoțitor; 
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 * efectuării anchetelor  la domiciliul persoanei care solicita angajarea ca 

asistent personal pentru copilul/adultul cu handicap grav;  

 * informarea și consilierea asistenților personali și a persoanelor cu handicap 

grav la domililiul acestora; 

 * monitorizarea activițății asistenților personali ai persoanelor cu handicap. 

 Cu privire la copiii încadrați în grad de handicap: 

*16 anchete sociale efectuate în vederea completării dosarului de 

încadrare/reîncadrare în grad de handicap, necesare la Comisia pentru Protecția 

Copilului Mureș; 

*28 de rapoarte de monitorizare a situației copilului încadrat în grad de 

handicap; 

*16 anchete sociale efectuate pentru copii care prezintă probleme de sănătate 

și care urmează să se prezinte pentru prima data la Comisia pentru Protecția 

Copilului Mureș. 

 VIII.4. Autoritatea Tutelară 

În conformitate cu prevederile noului Cod civil „Despre familie”, care 

denumeşte  în noua reglementare o „instanţa de tutelă” (în art. 107 N.C.civ. 

precizându-se că este vorba despre instanţa de tutelă şi familie), potrivit 

dispoziţiilor art. 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

287/2009 privind Codul civil, modificată şi completată ulterior, au fost întocmite  

dispoziţii ale primarului şi anchete sociale, precum şi darea de seamă anuală, 

privind modul cum s-a îngrijit şi cum a gestionat bunurile şi veniturile interzisei 

pentru întocmirea unui referat, în vederea verificării de către instanţa de tutelă şi 

familie, precum şi în vederea descărcării tutorelui. 

-  au fost efectuate de verificări periodice la domiciliul persoanelor puse sub tutelă 

pentru constatarea modului în care li se administrează bunurile şi sunt îngrijite; 

- s-au întocmit formele de numire de curatori speciali pentru minorii care necesită 

reprezentarea sau asistarea, în cauzele succesorale ori în alte situaţii, la notarii 

publici, la instanţele judecătoreşti sau alte organe de jurisdicţie, conform 

dispoziţiilor legale; 

- s-au întocmit formelor de numire de curatori speciali pentru persoanele majore 

incapabile, în acţiuni judecătoreşti, de punere a lor sub interdicţie; 

- sprijină tutorii la întocmirea dărilor de seamă asupra modului cum aceştia se 
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grijesc de minorii sau persoanele aflate sub tutelă şi asupra modului cum le 

administrează bunurile. 

  

Acordarea indemnizației/stimulent de inserție pentru concediul de creștere a 

copilului/alocația de stat/stimulant educațional  

-Dosare primite și verificate și transmitrea AJPIS –MURES: 46 DOSARE 

I.C.C 

- Dosare primite și verificate și transmitrea AJPIS- MUREȘ: 15 DOSARE 

stimulent de inserție  

 Pentru acordarea acestor  beneficii de asistență socială, activitatea constă în 

primirea cererilor, verificarea documentației în vederea întrunirii condițiilor legale 

de acordare, transmiterea dosarelor în vederea certificării cererilor de către primar, 

întocmirea situațiilor centralizatoare și transmiterea către A.J.P.I.S –Mureș în 

vederea stabilirii dreptului și efectuării plăților. 

 S-au acordat servicii de consiliere socială în vederea obținerii prestațiilor  

mai sus amintite și s-au efectuat anchete sociale pentru acordarea  indemnizației 

pentru creșterea copilului persoanelor care se afla în uniune consensuală cu 

condiția ca nou-născutul să fie recunoscut de ambii părinți. 

 

Alocația de stat pentru copii: 

-93 cereri înregistrate; 

-12 borderouri lunare care conțin informații despre solicitanții și beneficiarii 

acestei prestații din luna de referință; 

-Predarea lunară a solicitărilor și documentelor anexate cererilor împreună cu 

borderoul aferent acestora AJPIS Mureș. 

 

Stimulent educațional 

-19 dosare  pentru tichete sociale pentru grădiniță, ianuarie-iunie 2018(în  acest 

sens au distribuit beneficiarilor un număr de 103 buc. tichete).  

-12 dosare pentru tichete sociale pentru gradiniță, octombrie – decembrie  2018, (în 

acest sens au distribuit beneficiarilor un număr de 28 buc. tichete). 

 Comparativ cu anii anteriori, protecţia socială a luat amploare atât legislativ 

cât şi din punct de vedere al nevoilor sociale, pragul sărăciei crescând considerabil. 

Acest lucru poate fi observat prin numărul foarte mare al solicitărilor, al cererilor 

care sunt adresate administraţiei locale. 
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Pentru soluţionarea dosarelor depuse, a cererilor şi a cazurilor care au apărut 

pe parcursul anului 2018, activităţile s-au desfăşurat în echipă, aceasta fiind 

compusă din 1 șef birou, 2 consilieri superiori , 1 consilier asistent și 1 muncitor 

III.  

 

           Obiective propuse pentru anul 2019: 

1. Identificarea problemelor sociale cu care se confruntă comunitatea locală și 

stabilirea priorităților în funcție de resursele existente; 

2. Promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susţine integrarea socială şi 

pentru a preveni izolarea şi separarea de comunitate a persoanelor vârstnice; 

3. Consolidarea colaborării dintre autorităţile administraţiei publice şi persoane 

juridice, publice sau private, instituţiile de cult recunoscute de lege în vederea 

elaborării şi implementării de proiecte care au ca obiectiv dezvoltarea serviciilor 

sociale pentru persoanele cu handicap; 

4. Acordarea sistematică a serviciilor sociale, cu accent deosebit pe informarea și  

consilierea  părinților, medierea coflictelor pentru a evita și preveni separarea 

copilului de parinții săi; 

5. Înfiinţarea la nivelul orașului a echipei mobile care va putea interveni în 

cazurile în care se emite un ordin de protecţie provizoriu urmare a actelor de 

violenţă domestică. 

6. Depistarea  precoce a situațiilor de risc, inițierea de acțiuni de informare a 

comunității cu privire la drepturile copilului, care vor avea ca rezultat scăderea 

numărului de cazuri de violență asupra copiilor, dar și implicarea activă a tuturor 

actorilor sociali în  prevenirea acestui fenomen; 

7. Prevenirea abandonului școlar și familial; 

8. Colaborarea cu organizațiile neguvernamentale în vederea acordării de servicii 

sociale complementare; 

9. Încurajarea şi promovarea activităţilor de voluntariat. 

 

 

 

 



CONCLUZII

Prezentul raport de activitate arealizat o introspeclie in activitatea din cursul

anului 2018 a Primarului Oraqului Ungheni, qi a aparatului de specialitate pe care

acesta il coordoneazd, si conduce.

Pe parcursul anului 2018 am pus accent pe preg[tirea noilor investifii,

concentrdndu-ne pe o mai bunl administrare a resurselor. Am derulat lucrdri,

preg6tind totodatd qi documentafii tehnice pentru o noud listd de proiecte in

domeniul infrastructurii.

Dupd cum se ;tie, Educafia reprezintd o prioritate pentru noi, motiv pentru

care sumele alocate pentru qcoali, au fost consistente.

PRIMAR,
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