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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2OI9

VICTOR PRODAN _ PRIMARUL ORA$ULUI UNGHENI

in exercitatrea atribuliilor care imi revin in conformitate cu prevederile
Ordonanlei de urgenld nr. 5712019 privind Codul administrativ qi lin6nd cont de
prevederile Legii nr. 54412001 privind liberul acces la informafiile de interes
public, vd"prezint Raportul de activitate aferent anului 2019, raport pe care il aduc
la cunoqtinld publicd prin intermediul portalului Prim[riei oraqului Ungheni
www.primariaungheni.ro.

Volumul activitdfilor desfrqurate de aparatul de specialitatea pe parcursul
anului 2019 a fost unul consistent, raportul de fa16 reprezentdnd o prezentare
sintetici a acestora.

Acest raport de activitate cumuleazd, rapoartele de activitate ale serviciilor,
direcliei gi compartimentelor functionale ale aparatului de specialitate al Primarului
oraqului Ungheni, evidenfiind cu precddere obiectivele de activitate specifice,
modul de atingere a acestor obiective, precum gi aducerea la indeplinire a
hot[rdrilor Consiliului Local qi a dispozigiilor emise de cdtre Primar.

Serviciul urbanism si amenaiarea teritoriului

l. Obiectul de activitate
-aplici qi executa legile in vigoare in domeniul urbanismului, autorizdrii

executdrii lucrdrilor de construire;
-verifici actele, documentele Ei proiectele tehnice in vederea redactdrii

autorizatiilor de construire qi a certificatelor de urbanism;
-verificd pe teren situaliile neclare din documentele prezentate in vederea

emiterii autorizatiilor de construire qi certificatelor de urbanism;
-formuleazi r[spunsuri cdtre beneficiari referitor la solicitdrile care au la

bazd documentalii necorespunzdtoare sau incomplete;
-formuleazd rispunsuri la diverse solicitdri din domeniul de activitate;
-!ine evidenla qi inregistreazd, Autorizaliile de construire qi Certificatele de

urbanism emise pentru lucrdri de construire, cdt ;i pentru lucrdri tehnico-edilitare;



-acorda asistenli internd gi esternd in domeniul de activitate;
-intocmeqte referatele privind recepfia lucrdrilor pentru eliberarea

autorizaliilor de funcf i onare.
2. Sinteza activitifii pe anul Z0lg

in decursul anului iotg s-au redactat qi eliberat:- 183 Certificate de urbanism;
- 84 Autoriza\ii de construire;
- 14 solicitdri pentru recepfia lucririlor de construire;- 146 rdspunsuri la adrese, cereri qi sesizdri;
- 7 rapoarte de specialitate ale arhitectului qef inaintate cStre consiliul Local

al Oraqului Ungheni;
2 participdri la comisiile de licitalii;
72 rapoarte la Institutul Nalional de Statisticd;
Numdrul total de inregistrdri in legiturd cu autoriza[ii de construire,
certificate de urbanism qi procese verbale de receplie in anul 2019 a fost28t.

3' Activitatea compartimentului investi{ii qi achizifii publice a constat in
demararea obiectivelor de investi{ii qi repara{ii publice, intocmirea documenta{iilorla proiectele de hotirdre pentru up.obur.u acestora in Consiliul Local qi, deasemenea implementarea acestora, intocmirea documenta{iilor necesare pentru
otganizarea si 

^desfrqurarea 
procedurilor de achiziyie publici, precum qi acontractelor de fumizare de produse, servicii qi lucrdri, inttcmite in unna acestor

proced^uri, finanfate din bugetul local sau din fonduri nerambursabile prin pNDL.
In cursul anului 2019 s-au efectuat achizilii publice respectand prevederileLegii nr' 9812016 privind, achiziliile publice qi s-au intocmit documente conexe,precum: referate, dispozilii, procese verbale, elaborare documentalii de atribuire,

evaluare oferte, strategii, documentalii de atribuire, declaralii, contracte, acteadilionale.
Proceduril. 9: acUizilii propuse pentru anul 2Ol9 sunt parte integranti aPlanului anual al achizigiilor publice pentru anul2019.
Pentru ducerea la indeplinire a activitdtilor mai sus menlionate, personalul

din cadrul acestui compartiment a desfEsurat o serie de activitdli, precum:- intocmirea listei de investifii, anexr la bugetul local;- Elaborare teme de proiectare qi note conceptuale in vederea demardrii
studiilor de fezabllitate/DALl pentru obieciivele de investilii;- Elaborarea referatelor de speci alitateprivind aprobareaobiectivelor deinvesti!ii;

- Verificarea documentaliilor tehnico-economice, devizelor qi a listelor
de cantit6[i, a caietelor de sarcini, tehnologiilor gi procedurilor prevdzute pentru
realizarea construc{iei, verifi carea existenlii tuturoi pieselor ,..ir. qi desenate,



corelarea acestora, verificarea existen{ei tuturor avize\or, acordurilor, precum qi
respectarea prevederilor legale privind documentalia tehnica;

- Supravegherea evoluliei lucrdrilor in comparalie cu graficul de
execulie a contractorului pentru a lua mdsuri de remediere in cazul in care au
apdrut stagndri, incetiniri sau alte impasuri;

- Participarea in comisiile de receptie la terminarea lucririlor qi pentru
receptionarea documentaliilor tehnico-economice ;

- Realizarea de rispdnsuri la petiliile primite.
Pentru anul 2019 activitatea compartimentului investifii ,si achizifii

publice se prezintd astfel:

A. Elaborare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, documentafii
tehnice pentru lucrlri de intervenfie:

- Canalizare menajeri in oraqul Ungheni pe strdzile: Rozelor, Magnoliei,
Cosminului, Viitorului qi tronsonul E60 - DE 1067, in loc. Vidrasdu pe rtrdril"
Martirilor, Busuiocului, lnfrd1irii, in loc. Moregti pe strdzile Panselulelor, Crinului,
Delnilei, C.A.P.-ului, jud. Mureq;

- Racorduri de canalizare in satul Cerghizel, oragul Ungheni, jud. Mureq;
- Modernizarca unor strdzi din oraqul Ungheni: Baladei, Nirajului,

Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2, Crinului,
Cosminului, Stadionului segment 2,3,4 - din oragul Ungheni, str. Martirilor - din
loc. Vidrasdu, strdzile Crinului, Panselufelor, Grui, Strdmtd, Plaiului, Romanilei -
din loc. Moreqti, strdzile Cimitirului, Finlandia - din loc. Cerghizel , strizile
Izvorului, Cdmpului - din loc. Recea, strdzile Veii, Dosului - prelungire, Corniqu
Mic - din loc. Cerghid, oraqul Ungheni, judelul Mureq;

- Subtraversare dig proteclie rdul Niraj qi lucrdri conexe;
- PUZ Construire gridinili cu program prelungit qi creqi in oraqul

Ungheni, judeful Mureq;
- Construire grddinild cu program prelungit qi creqd in oraqul Ungheni,

judeful Mureq;
- Amplasare relea de telecomunicalie, in vederea deservirii satului

Vidras[u, jud. Mureq, de la E6O pozilie km 62+408 - $coala generald Vidrasdu.

B. Reparafii publice:
- Reparafii interioare qi exterioare la clidirea primdriei oraqului Ungheni;
- Reparalii clddire $coala Gimnaziald Emil Drdgan din Ungheni;
- Reparafii clddire sala de sport;
- Reparalii interioare $coala Vidrasiu;
- Reparalii acoperiq Cdminul cultural Cerghizel;



- Repara{ii acoperiq Cdminul cultural Vidrasdu.

C. Lucrlri de investifii executate/demarate:
- Echiparea stdlpilor de iluminat public stradal cu l6mpi LED, in oraqul

Ungheni gi satele apa\indtoare;
- Extindere relea apd potabild in localitatea $duqa, oraqul Ungheni, jud.

Mureq;
- Gard de sarm6 la terenul de sport din ora;ul ungheni;- construire pod peste r6ul Mures, pe DC iz+ intngheni, judeful Mureq;- Modemizarea unor strdzi din oraqul Ungheii: st.. Uatinului, str.Catedralei, str. Bisericii, str. Rozelor, str. Iasomiei, str. Mecanizatorilor, str.Nucilor, str. Rapsodiei, str. Florilor, str. Salc6mului, str. Magnoliei, str. prieteniei,

it': Yiil9-lui, in localitatea Vidrasdu: str. Paroqte, str. Busuiocului, str. Eroilor, str.Infrdfirii, str. Pdcii, in localitatea Moreqti: str. Delnipi, rt . i;d,tirii, str. C.A.p.-
ului, jud. Mureq.

1. Obiective de activitate
- tntocmirea,. elaborarea qi fundamentarea bugetului de venituri qi cheltuieli aloraqului Ungheni pentru anul 2olg qi estimdii pentru anii 2020-2022 qi arectificdrilor survenite in cursul a_nului, cu respectarealegii nr.273/2006 privind

finanlele publice locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare qi ale Legii
bugetului de stat pe anul 2019;
- Administrarea conturilor de venituri qi cheltuieli qi efectuarea inregistr6rilor

contabile zilnice aferente operaliunilor de incasdri qi pldli aprobate de conducereainstitufiei, precum qi efectuarea altor operafiuni dispuse de ordonatorul de creditepe bazd de documente justificative qi aprobate de persoanele cu atribulii stabiliteprin fiqele posturilor, respectiv dispozilii ale primarului;
- Analizarea 

9o1linutului angajamentelor legale qi a altor documente primitepentru stabilirea pldlilor urgente in scopul evitarii intdrzieii acelor plili care potconstitui potenfiale baze de calcul. de_majoriri pentru intdrziere gi/sau'penalitili,
precum qi respectarea termenelor de platf contractu ale a tuturor pialitor, in limitaveniturilor incasate qi a prevederilor bugetare aprobate;- Verificarea qi urmdrirea zilnicd, a respectdrii plafonului de casd stabilit,
efectuarea depunerilor qi ridicdrilor de numerar, la qi de la Trezoreria Tg. Mures,
respectdnd termenele legale;



- Urmdrirea, indrumarea qi controlul
verificarea zilnicd, a documentelor de incasdri

activiteli casieriei instituliei qi
qi plili, a documentelor justificative

anexate, precum qi a registrului de casd;
- Intocmirea statelor de platd a

aparatului de specialitate al primarului,
comisiilor de concurs;

salariilor pentru personalul din cadrul
a indemniza|,;illor consilierilor locali, a

- intocmirea zilnicd a documentelor pentru p151ile dispuse de conducerea
instituliei din bugetul local pentru activitatea curent6, verificarea qi avizarea
acestora pentru controlul financiar preventiv qi efectuarea tuturor operafiunilor de
incasdri qi pldli derulate prin Trezoreria operativd a municipiului Tg. Mureq;

- Intocmirea ordonanlSrilor pentru toate operafiunile de pldli desftqurate in
cadrul Primdriei oraqului Ungheni pentru care, in prealabil au fost efectuate
propuneri de angajare qi angajamente individuale, vizarea acestora pentru controlul
financiar preventiv propriu de cdtre personalul desemnat prin dispoiigiaprimarului;

- Intocmirea qi fundamentarea lunari sau in uffna fiecdrei rectificdri bugetare
a cererilor pentru deschideri de credite;

- Intocmirea contului de execulie al bugetului local, trimestrial qi anual cu
respectarea prevederilor Legii nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Intocmirea qi depunerea lunard la Direclia GeneralS a Finanfelor publice
Mureq a situafiilor lunare, trimestriale gi anuali cu respectarea termenelor de
depuneri qi a prevederilor legale.

Investitii realizate tn anul 2019:

Cap 5102 Autoritdli publice
Pentru desfrqurarea activitdlii proprii a Primdriei s-au achizitionat
urmdtoarele

bunuri:
- Imprimantl A O in valoare de 39,996 Lei
- Firm6 luminoasd in valoare de 18,182 lei
- Calculator in valoare de 2.951 lei
- Sistem de irigat cu aspersor in valoare de 8,687 lei
- Boiler electric in valoare de 9,877 lei
- Relea de iluminat exterior in valoare de 39,886 lei
- Reparalii exterioare la clSdirea prim[riei oragului Ungheni in valoare de

263.397 lei.



cap 6102 ordine pubricd pi siguranld nalionord- Sistem de avertizare acustic qi lumino, i, valoare de 5,950 lei

Cap 6502 invdldmbnt
- Maqind de spdlat cu storcdtor in valoare de 4g99,90 lei- Firmd luminoasd in valoare de 19.399,3g lei- container cabind de pazdin valoare de 14,994 rei- Proiect tehnic "Construire grddinild cu program prelungit qi creqd in

oraqul Ungheni, judelul Mureq" in valoare ae i:.ooo tei- Reparafii Clddire Scoala Gimnaziald Emil Drdgan din Ungheni in valoare
de 720,330,61 lei

- Reparalii clddire sala de sport in valoare de 354.4g0,92lei- Reparafii interioare $coala generald Vidrasdu in valoare de 99.371lei- Relea de iluminat exterior clidire $coala Gimnaziald Emil Dr6gan
Ungheni in valoare 43.625,40lei. '

Cap 6702 Culturd, recreere;i religie
Subcap. 670205 Sport

- Por{i cu plasd teren sport Cerghizel in valoare de in valoare de 1 I ,662lei- Teren de sport cu gazon artificial in loc Cerghizel, oras Ungheni, jud
Mureq in valoare de 141.177,25 lei,

- Gard sarmi la terenul de handbal din oragul Ungheni in valoare de
109.466,20Lei

- Refea de iluminat exteriorBazasportivd Ungheni in valoare de 24.g71lei

Subcap 670207 Cdmine culturale
- Centrala termicd, pompi qi boiler la C[min cultural Cerghizel in valoare

de 48.790 lei
- CentralS termic6, pompd la CSminul cultural Ungheni in valoare de

34.510 lei,
- Reparalii acoperiq Cdminul cultural Cerghizel in valoare de 219.99g,23

lei,
- Reparafii acoperiq Cdminul cultural Vidrasdu in valoare de 179.606,70iei

cop 7002 Locuinte, servicii si dezvortare pubrica- Documentalie tehnicd qi PT ptr "Subtraversare dig protecfie r6ul Niraj qi
lucrdri

conexe" in valoare de 27.952,76\ei
- Planuri parcelare in valoare de 60.000 lei



- Echiparea stdlpilor de iluminat public stradal cu l6mpi LED, in oraqul
Ungheni qi

satele aparfindtoare, jud Mures, in valoare de 334.178,83 lei,
- Extindere refea de apd potabila in loc Moreqti, oraqul Ungheni, judelul

Mureq
(avize), in valoare de 6.936,34\ei

- Realizarea unor lucrdri la obiectivul de investilii in continuare "Extindere
relea de

apd potabild in localitatea $6uqa, oraqul Ungheni, jud Mure$ " in valoare de
1.77 4.140,26 lei.

Pentru acest obiectiv avem un contract de finan{area nerambursabild incheiat
cu MDRAP in cadrul programului PNDL 2 ptr 2017-2020, in valoare de 3.lO7.g7O
lei. Pentru lucrdrile executate in anul 2Ol8 - 2019 am primit suma de 2.426.456,31
lei, restul de 681.513,69 lei se vor acorda in anul 2020, odatd cu terminarea
lucrdrilor.

Cap 8402 Drumuri gi poduri
S-au realizaturrndtoarele studii, proiecte qi lucrdri:
- Documentalie tehnici DALI ptr."Modernizarea unor strdzi din oragul

Ungheni: strdzile Baladei, Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu,
Bradului segment 2, Crinului, Cosminului, Stadionului segment 2,3,4 - din oragul
Ungheni, strada Martirilor - din loc. Vidrasdu, strdzile Crinului, Panselulelor, Grui,
Str6mt6, Plaiului, Romanilei - din loc. Moreqti, strdzile cimitirului, Finlandia - din
loc Cerghizel, strdzile Izvorului, Cdmpului - din loc Recea, strdzile Veii, Dosului -
prelungire, Corniqu Mic - din loc. Cerghid, oraqul Ungheni, jud. Mureq." , in
valoare de 109.156 lei,

- Asfaltare str Crinului si str Delnitei, sat Moresti, oras Ungheni jud Mures,
in

valoare de 21.100 lei,
- Modernizarea unor strdzi din oraqul Ungheni, jud Mures: strada prim6riei

(Stadionului), strada Tineretului, strada Girii, strada Cerghid 1 si strada Cerghid,2,
in valoare de 90.000 lei,

- Construire pod peste rAul Mureg, pe D.C.l24 in Ungheni, judeful Mures,
in

valoare de 1.355.124,93 lei,

S-au pietruit drumuri qi strdzi in oraqul Ungheni qi satele aparfinitoare.



ublic com

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenld a Persoanelor al oraqului
Ungheni este organizat in subordinea Consiliului Local al oraqului Ungheni, in
temeiul art.1 alin. (1) din Ordonanla Guvernului nr. 84l20}l privind infiinlarea,
organizarea gi funclionarea serviciilor publice comunitare de evidenld a
persoanelor, aprobatd cu modificdri qi completdri prin Legea nr.37212002, cu
modifi cirile qi completirile ulterioare.

Serviciul Public Comunitar Local de Eviden\d a Persoanelor, primegte qi
solu{ioneazd, cererile cetdlenilor pe probleme specifice de evidenld a persoanelor
din oraqul Ungheni, in care funclioneazd serviciul, precum qi din comunele
arondate acestuia, respectiv, comuna Sdnpaul gi comuna Gheorghe Doja.

Pentru desfrgurarea in condilii optime a activitillilor pe linie de evidenla a
persoanelor, in anul 2019, lucrdtorii Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenld a Persoanelor din cadrul Primdriei Oraqului Ungheni au desfEqurat
urmitoarele activitSli conform planului de activitdli:

. activitSli de management

. activitdli pe linie de evidenla persoanelor

. activitSli pe linie de stare civild

. activitdli pe linie informaticd

. activitdli pe linie de secretariat
. activitSli intervenite ulterior
In anul 2019, activitatea serviciului nostru s-a bazat pe indeplinirea

atribuliilor ce ne revin conform prevederilor legale in domeniu, av6nd la bazd,
procedurile de sistem, metodologiile, instruc{iunile qi regulamentele aplicabile,
urmdrind derularea cu promptitudine, corectitudine, obiectivitate gi profesionalism
activitefllor curente, specifice serviciilor de evidenld, astfel:

' au fost inregistrate 1463 de cereri pentru eliberarea cd(ilor de identitate,
4lde cereri pentru eliberarea cdrfilor de identitate provizoriigi 95 de cereri pentru
stabilirea reqedinlei, cu respectarea prevederilor art. 26, art.27, art.28 din
Ordonanla de Urgen\d nr.9712005 privind evidenla, domiciliul, regedinfa qi actele
de identitate ale cetdlenilor rom6ni.

'in cursul anului 2019 au fostridicate de laB.J.A.B.D.E.P.62 de loturi de
produc{ie, iar situalia zilnicd cu indicatorii specifici pe linie de evidenla
persoanelor, a fost intocmitd qi inaintatd, zilnic la D.J.E.p..

' au fost inregistrate qi operate in R.N.E.P., cu respectarea prevederilor
legale, 158 de naqteri, 194 de decese, 27 cazun de divo(, pe baza borderourilor
primite de la primdriile arondate qi de la alte S.p.C.L.E.p-uri din {ar6.

' totodatd, activitSlile specifice de punere in legalitate a persoanelor majore,
respectiv a persoanelor care prezentau suspiciuni in ceea ce priveqte identiiatea



lor, au fost puse in legalitate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in
termenele stabilite.

' in baza Regulamentul European nr. 679/2016, au fost 74 de solicitbri
primite din partea Primdriei oraqului Ungheni, primdriile arondate serviciului
nostru, precum si din partea persoanelor frzice care solicitau completarea
formularului E-401, respectiv eliberarea adeverinlelor necesare, conform Legii
nr.26312010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificdrile qi
cornpletirile ulterioare, etc.

'in cursul fiecdrui trimestru al anului 2019, ne-am deplasat cu staJia mobild,
pentru preluarea in teren a imaginilor persoanelor care solicitau stabilirea
reqedinlei la Centrul pentru persoane vArstnice REZIDENJA din Valea Izvoarelor,
fiind delindtoare de B.I., respectiv acasd la persoanele netransportabile, cu scopul
punerii in legalitate cu act de identitate.

' cu privire la, unitdlile sanitare gi de proteclie social[ de pe raza noastrd de
competen!6, sunt efectuate controale lunar gi se urmdreqte modul de inregistrare in
eviden{6 a intrdrilor/ieqirilor persoanelor institu\ionalizate, existenla certificatelor
de naqtere pentru persoanele institulionalizate, existen{a actelor de identitate,
reinstruirea factorilor de rispundere cu privire la respectarea prevederilor O.U.G.
nr. 9712005 qi a Legii nr. I I 9/1996.
Rezultatul controlului va fi materializat intr-un proces verbal in care vor fi
menlionate toate aspectele constatate cu ocazia controlului

' au fost intocmite lunar qi trimestrial situaliile solicitate de D.J.E.P., iar la
sfdrqitul fiecdrei luni se face distrugerea pe bazd de proces-verbal a actelor de
identitate retrase, trimestrial a actelor de identitate ale decedalilor qi anual a cdr{ilor
de alegltor, respectiv cdr{ile ca identitate provizorii atunci c6nd se impune.

' pe linia pregitirii profesionale participdm la convocdrile trimestriale
organizate la D.J.E.P., in care se dezbat qi se prezintd indrumdrile/radiogramele
primite de la D.E.P.A.B.D. Bucureqti, respectiv sinteza principalelor aspecte
rezultate in urma controalelor efectuate de citre D.J.E.P., la S.P.C.L.E.P.-urile din
jude!.

'in cursul anului 2019, au fost efectuate doua controale in cadrul serviciului
nostru din partea D.J.E.P Mureq, care urmirea evaluarea activitalii desfbqurate, a
competenlei qi capacitdlii manageriale, in aplicarea unitard a dispoziliilor legale
specifice activitdlii de eviden!6 a persoanelor, identificarea neregulilor gi stabilirea
mdsurilor de remediere a acestora, in vederea cregterii eficienlei activitatii
desftqurate.

' totodatd, pentru eficientizarea activitdlilor desfdqurate in vederea punerii in
legalitate a cetd{enilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate in
termenul prevdzut de lege, se respectd prevederilor din Planul de mdsuri
D.E.P.A.B.D.Bucuregti/I. G.P.R. nr. 197 0237 I 9 583 5 I 20 I 0;



' desfrqurarea activitdlilor de arhivare a corespondenlei de la nivelul
S.P.C.L.E.P Ungheni pentru anul 2018, s-a fdcut conform nomenclatorului
arhivistic ;i normelor stabilite, in primul trimestru al anului2ol9.

Astfel, pe parcursul anului 2019, ne-am strdduit sa rSspundem cu celeritate
solicitirilor primite, in temeiul prevederilor legale, iar orientarea cdtre cetdleni,
efrcientizarea comunicdrii, colaborarea cu primdriile arodate respectiv cu
instituliile qi autorit[1ile publice locale, fiind de bun augur pentru realizarea
activitAlii.

Stare civili

Registrul de intrare-ieqire a fost condus la zi, inregistrdndu-se l.196 pozilii.
S-au primit 540 comunicdri de la alte prim6rii, comuniciri care au fost operate in
registrele de stare civild exemplarul I aflat in cadrul primdrie qi comunicate la
exemplarul II, care se afl6 la Direclia Generald de Evidenli a Persoanelor din Tg.
Mureq.
S-au intocmit: - 11 acte nastere, transcrieri acte din strSindtate qi 1 adoplie;

- 33 acte de cdsdtorie, la care s-au intocmit acte qi s-au oficiat
cisitorii oric6nd s-a solicitat, inclusiv simb6ta, diminica sau in sdrbdtori legale.

ap arlindto u, " 
I *:', 

^?"f0 
ff 

" 
*:' i 

"::" 
tffi : 3;T' : l' :'i #,,",1*j#', j 

t 

JJli,ll
Psihosan aflat pe ruzalocalitdlii Ungheni.
S-au eliberat un numdr de 175 buc. Certificate de stare civild (naqteri: 34, cdsdtorii:
58, decese: 83).

Pentru actele de stare civild inregistrate s-au fdcut comunicdri la Serviciul de
Eviden!6 a persoanelor de la locurile de domiciliu.
La finalul fiecdrei luni, trimestru sau semestru, s-au trimis situalii statistice,
borderouri cu decedafi la SPCLEP - de la ultimul domiciliu, livrete militare la
Centrul militar.

Sentinfele civile qi certificatele de divor! primite de la Judecdtorii sau
cabinete notariale au fost operate pe marginea actelor intocmite de noi qi trimise
menliuni la actele de naqtere ale sofilor, la locul naqterii.

Cererile de transcriere ale actelor intocmite in strdindtate au fost solulionate
pentru toli cei care au depus solicitiri in acest sens.
S-au realizat rectificdri solicitate de persoane indreptSlite in acte de stare civil6
acolo unde se impun qi s-au strecurat greqeli.

Au fost eliberate extrasele pentru uz oficial de
solicitate de alte institulii, notari sau Judecdtorii.
S-au eliberat adeverinle de pe acte pentru persoanele

pe actele de stare civild

indreptilite.



in Registrul electoral se face de indatd radierea decedafilor inregistrali la noi.
Toatd corespondenla stdrii civile se trimite prin Oficiul poEtal Ungheni.

Compartimentul cadastru. fond funciar. agriculturi

1. Activitd[i realizate:
-Verificdri, avizdri decumenta{ii de intabulare terenuri: 125 imobile;
-Eliberdri adeverinf e actualizare date cadastru: 65;
-intocmire/verificare Planuri parcelar e: - 7 plaruri parcelare (traseu autostrad6),
cca. 280 imobile depuse la cadastru pentru avizare;

- 2 planuri parcelare, 96 imobile,
receplionate OCPI;
-Intocmire 2 Titluri de proprietate;
-intocmire 52 de procese verbale de punere in posesie, pentru constituire si
reconstituire drept de proprietate.

2. Comisia Locali de Fond Funciar
-11 Eedinle de lucru;
-solulionate pa\iald'ldefinitivd a unui numdr de 77 cereri de atribuire in prop rietate,
inbaza legilor fondului funciar, a unor terenuri aferente caselor de locuii;
-aprobare amplasamente pentru construire/reconstituire drept de proprietate pentru
52 persoane.

Compartimentul de cadastru, fond funciar, agriculturd a intocmit
parcursul anului 2019 un numdr de 4 Rapoarte de specialitate pentru Proiecte
hotdrdre.

Compartimentul Registrul agricol

Compartimentul Registrul Agricol funcfione azd, in subordinea directi a
Secretarului General qi a Primarului Oraqului Ungheni. in anul 21lg activitatea
compartimentului a fost asiguratd de urmdtorii funclionari publici care au funcfii
de execufie: consilier-Teleptean Maria Ana; consilier-Culda Maria qi consilier-
Botos Anca.

Registrul agricol este un document oficial de eviden{I primard unitard in
care se inscriu date privind:

- componenla gospod[riei/exploata]iei agricole fErd personalitate juridic6,
terenurile aflate in proprietate identificate pe parcele, pddurile proprietate
publicS/privatd identificate in raport cu grupa funclionald qi v6rsta, modul de
utilizare a suprafe{elor agricole p.irrird rrlruiulu arabild, cultivati cu principalele
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culturi, suprafetele de teren necultivat, ogoarele, suprafala cultivati in sere qi
solarii gi suprafala cultivatd cu legume in grddinile familiale, num[rul pomilor
tdzleli, suprafala plantaliilor pomicole qi numdrul pomilor, alte plantalii pomicole
aflate in teren agricol, viile, pepinierele viticole qi hameiqtile, suprafelele efectiv
irigate in c6mp, animalele domestice gi/sau animalele sdlbatice crescute in
captivitate - situalia la inceputul semestrului, evolulia efectivelor de animale in
cursul anului aflate in proprietatea gospoddriilor/exploataliilor agricole frr6
personalitate juridicd, cu domiciliul in localitate, qi/sau in proprietatea unitdlilor cu
personalitate juridicd., care au activitate pe raza localititrii, utilajele, instalaliile
pentru agriculturd gi silviculturS, mijloacele de transport cu tracliune animald qi
mecanicd existente la inceputul anului, aplicarea ingrdgdmintelor, amendamentelor
qi pesticidelor, utilizarea ingrdqdmintelor chimice la principalele culturi,
construcliile existente la inceputul anului, atestatele de producator qi carnetele de
comercializare eliberate, mentiuni cu privire l,a sesiz6rile/cererile pentru
deschiderea procedurilor succesorale inaintate notarilor publici, inregistrdri privind
exercitarea dreptului de preemliune, inregistrdri privind contractele de arendare si
contractelor de concesiune;

- sursd de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici in domeniile:
fiscal, agrar, al protecliei sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, gcolar qi altele
asemenea;

- bazd' de date pentru satisfacerea unor solicitdri ale cetdJenilor, cum ar fi:
eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor gi
pdsirilor, in vederea vdnzdrii in t6rguri gi oboare, privind calitatea de producdtor
agricol, in vederea vdnzdrli produselor la piald, privind starea materiald pentru
situalii de proteclie social6, pentru oblinerea unor drepturi materiale qi/sau bdneqti
qi altele;

- sursd administrativd de date pentru sistemul informa{ional statistic,
respectiv: statistica curentS, pregdtirea qi organizarea recensdmintel,or, organizarea
unui sistem de anchete prin sondaj etc.;

- bazd de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a
verificdrilor incruciqate intre datele din registrul agricol gi datele inscrise in registre
specifice linute de alte institulii, de exemplubaza de date a Sistemului integrat de
administrare gi control - IACS de la Agenlia de Pldti gi Intervenlie pentru
Agriculturd (APIA).

In anul 2019 activitatea funclionarilor din cadrul compartimentului registrul
agricol a fost axatd, pe completarea anuali a registrelor agricole at6t in format de
hdnie, cdt qi in format electronic in condiliile impuse de prevederile legale in
vigoare, culegerea datelor necesare linerii la zi qi centralizarea datelor din registrele
agricole precum qi solulionarea tuturor petiliilor, cererilor qi scrisorilor inregistrate
in cadrul compartimentului.



Funclionarii din cadrul compartimentului au avut in anul 2019 in gestiune un
numir de 3.986 pozigii in registrul agricol din care 2.798 poziyii ale
gospodbriilor cu domiciliul in localitate, g46 pozilii ale persoanelor cu domiciliul
in alte localitdfi qi 242 pozilii ale persoanelor juridice, care necesitd operaliuni de
tinere la zi qi centralizare a datelor din registrul agricol.

Conform legii privind noul Cod Civil cu modificdrile qi completdrile
ulterioare - cu privire la contractele de arendd - au fost verificate, vizate qi
inregistrate in registrul de inregistrare a contractelor de arendare un numdr de 501
contracte de arendd si acte adilionale. Informaliile din contractele de arendd au fost
descdrcate in pozilia de rol a fiecdrui arendator qi arendaq in parte atdtin format de
hdrtie, c6t qi in format electronic, activitate ce implicd corelarea informafiilor din
documentele anexate la fiecare contract in parte cu informaliile existente in
registrul agricol.

TotodatS, s-a realizat corelarea suprafelelor insumate din contractele de
arendd cu suprafelele declarate in registrul agricol qi suprafelele inregistrate la
Agenlia de Pl6ti qi Intervenlii pentru Agriculturd Mureq.

O altd activitate de o importanld deosebitd, pe 16ngd linerea la zi qi
centralizarea datelor din registrele agricole este qi activitatea de colaborare cu
Agenlia de Pl61i qi Intervenlii in Agriculturd, ce constd in eliberarea adeverinlelor
cu suprafala de teren qi numdrul de animale inregistrate in registrul agricol, in
vederea acordSrii subvenliilor pe terenuri qi animal.. in acest sens, in anul ZOI1
s-au inregistrat in cadrul compartimentului un numdr de 156 cereri qi eliberat tot
atdtea adeverinle pentru APIA privind producdtorii agricoli.

O altd activitate din cadrul compartimentului a fost culegerea de date qi
informalii din gospodbrii/societdli agricole/asocialii agricole inscrise in registrul
agricol in vederea intocmirii rapoartelor statistice privind produclia vegetald qi cea
animald. Datele astfel culese au fost centralizate pe localitate ,si comunicate
Direcliei Teritoriale de Statisticd qi Direcfiei pentru Agriculturd Mureq.

In anul 2019 s-au eliberat 35 de atestate de producdtor qi 35 de carnete de
comercializarc a produselor din sectorul agricol, aceastd activitate presupunAnd
intocmirea unei documentalii specifice.

Av6nd in vedere prevederile Legii nr.l7 din 7 martie 2014 privind unele
m[suri de reglementare a vdnzdrti-cumpdrdrii terenurilor agricole situate in
extravilan qi de modificare a Legii nr. 26812001 privind privatizarea societdlilor
comerciale ce delin in administrare terenuri proprietate publicd qi privatd a statului
cu destinalie agricol6 qi infiinlarea Agenliei Domeniilor Statului, cu modificdrile
ulterioare, in anul 2019, in cadrul compartimentului s-au inregistrat un num6r de
96 de cereri, ceea ce presupune intocmirea unui dosar cuprinz6nd cererea pentru
afiEarea ofertei de vdnzare a terenului, oferta de vdnzare, lista preemptorilor,



documentele de proprietate ale terenului, cartea funciard, procese verbale pentru
fiecare etapd in parte, corespondenla cu Direclia pentru Agriculturd Mureq.

De asemenea in anul 2019 s-au inregistrat un numdr de 2.525 de cereri,
petitii qi scrisori care cuprind diverse solicitdri:

o inscrierea in registrul agricol;
. radierea din evidenlele serviciului in urma moqtenirii, cumplrdrii sau

vdnzdrii unor suprafele de teren;
o eliberarea de adeverinle cu informafiile inscrise in registrul agricol

pentru notariat, carte funciard, qcoli, dosarul de ajutor social, dosarul
de ajutor pentru incdlzire, supliment alocalie, cir{i de identitate qi
altele.

Toate aceste solicitdri ale cetdfenilor au fost solulionate cu promptitudine qi
in termenele prev[ntte de legislafia in vigoare qi regulamentul intern.

Colaboreazd, cu serviciul Stare Civili la verificarea qi completarea
documentafiei necesare intocmirii Anexei 24. inbaza Ordinului ,jStZO10 privind
normele tehnice de completare in registrul agricol, in cursul anului 20f9 s-au
inregistrat un numdr de 49 solicitdri (anexe), activitate ce presupune inscrierea
anexelor in registrul de evidenld a sesizbrilor pentru deschiderea procedurii
succesorale qi descdrcarea acestora in registrul agricol.

Ori de c6te ori au intervenit modificdri in registrul agricol referitoare la
terenuri, la categoria de folosinli a acestora,la clddiri, la mijloacele de transport
sau la orice alte bunuri delinute in proprietate sau in folosin!6, dup6 caz, de natura
sd conduci la modificarea impozitelor qi taxelor locale s-au transmis datele
funcfionarilor publici din compartimentul serviciu financiar.

De asemenea, funclionarii publici din cadrul compartimentului registrul
agricol s-au deplasat in teren, in vederea culegerii qi preluirii de date gi informalii
privind inscrierea qi completarcaregistrului agricol aferent anului 21lg.

Co-pu.ti-.ntrl ..lutii .u publi.rl (R"sirtrutr.u)

Compartimentul Relalii cu publicul (Registratura) al Primdriei orasului
Ungheni a desfasurat urmdtoarea activitate pentru anur 2ol9:
- in perioada 01.01 .201g-3I.l2.2}lg au fost inregistrate 6.886 de
cereri/solicitdri in registrul de petilii.
- Au fost inregistrate 8.595 de documente in registrul general reprezentdnd
documente din oficiu, facturi, adeverinle, adrese de la institulii qi socieidfi, oferte,
e-mailuri.
- in cursul anului 2}lg, au fost inregistrate 18 solicitiri in baza Legii
544/2001, privind liberul acces la informa{ii de interes public. Aceste solicitdri au



fost depuse de persoane fizice gi juridice. La aceste cereri au fost formulate
rdspunsuri qi au fost transmise prin poqta qi e-mail.
- Au fost iregistrate 108 cereri in registrul de ajutor social.
- Au fost predate/preluate zrlnic prin borderou de predare-primire actele de
corespondenld prin secretariat pentru mapa primarului.
- A fost asigurat circuitul intem al corespondenlei qi distribuirea acesteia, pe
servicij ;i compartimente, dupd aplicarearezoluliei primarului in fiecare zi.
- In atribuliile acestui compartiment intrd qi expedierea corespondentei c6tre
cetdfeni sau institufii. Astfel, in cursul anului 2019 au fost expediate un numdr de
4.225 scrisori cu confirmare de primire prin pogta Rom6n6.
- Au fost preluate, pistrate qi retransmise 43 de acte de procedur6.
- S-a eliberat un nr. de 6 Certificate de inmatriculare tractor/moped.
- S-a eliberat un nr. de 5 certificate de radiere tractorlmoped.

Directia de asistentl sociali

Direclia de Asistenld Sociald a Oraqului Ungheni este structura specializatd
in administrarea qi acordarea beneficiilor de asisten![ sociald qi a serviciilor
sociale, frrd personalitate juridicd qi buget propriu, infiinlatd prin H.C.L
nr.6312015, in subordinea Consiliului Local al Oraqului Ungheni cu scopul de a
asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protecliei copilului, familiei,
persoanelor v6rstnice, persoanelor cu dizabilitdfi, precum qi altor persoane, grupuri
sau comunitali aflate in nevoi speciale.

In aplicarea politicilor sociale in domeniul protecliei copilului, familiei,
persoanelor v6rstnice, persoanelor cu dizabilitSli, precum qi altor persoane, grupuri
sau comunitali aflate in nevoie social6, Direclia de Asistenld Sociald a oraqului
Ungheni indeplineqte in principal, urmdtoarele funclii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unitSlii administrativ-teritoriale prin
evaluarea nevoilor sociale ale comunitdlii qi prin efectuarea de anchete sociale in
vederea prevenirii gi depistdrii precoce a situaliilor de neglijare, abuz, abandon,
violenld, a cazwilor de risc de excluziune sociald etc.
b) de coordonare a mdsurilor de prevenire qi combatere a situafiilor de
matginalizare qi excludere sociali ?n care se pot afla anumite grupuri sau
comunitdli;
c) de strategie, prin care se asigurd elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor
sociale gi a planului anual de acliune, pe care le supune spre aprobare consiliului
local;
d) de execufie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale necesare pentru
acordarea beneficiilor de asistenld sociald;



e) de comunicare qi colaborare cu serviciile publice deconcetrate ale ministerelor qi
ale altor autoritSli ale adminstraliei publice centrale, cu alte institulii care au
responsabilitSli in domeniul asistenlei social6, cu serviciile publice locale de
asistenld sociald din alte unitdJi administrativ-teritoriale, cu reprezentanfii
fumizorilor privali de servicii sociale, precum qi cu persoanele beneficiare;
f) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor,
familiilor, grupurilor vulnerabile;
g) de teprezentare aunitdlii administrativ- teritoriale in domeniul asistenlei sociale.

Activitatea in cadrul Direcliei de Asistenli Sociald Ungheni, asigurd
acordarea de beneficii qi servicii in vederea prevenirii separdrii copilului de pdrinlii
sii, precum qi cele menite sd ii sprijine pe aceqtia in ceea ce priveqte creqterea qi
ingrijirea copiilor:

1. Monitorizeazd, qi analizeazd" situalia copiilor din unitatea
administrativ-teritoriald, precum gi modul de respectare a drepturilor copiilor,
asigur6nd centralizarea qi sintetizarea datelor qi informaliilor relevante, ii baza
unei fiqe de monitorizare prin ordin al ministrului muncii qi justiliei sociale;

2. Realizeazd, activitatea de prevenire a separdrii copilului de familia sa;
3. Identificd qi evaLueazd, situalia care impune acordarea de servicii

qi/sau beneficii pentru prevenirea separ[rii copilului de familia sa;
4. Elaboreazd, documentalia necesard pentru acordarea de beneficii

sociale si le acordd , in condiliile legii;
5. Consilierea qi informarea familiilor cu copii in intrelinere asupra

drepturilor qi obligafiilor acestora;
6. Consiliere qi prevenire, combaterea consumului de alcool, prevenirea

qi combaterea violenlei domestice, precum qi a comportamentului delicvent;
7. Urmdreqte modul de utilizare a beneficiilor, precum gi familiile care

au in ingrijire copii cu pdrin{i plecafi la muncd in strdindtate;
8. Inainteazi propuneri primarului, in cazul in care este necesard luarea

unei mdsuri de protecfie speciald, in condiliile legii;
9. lJrmdreqte evolulia dezvoltdrii copilului qi modul in care p6rinlii

acestuia igi exercitd drepturile qi iqi indeplinesc obligafiile cu privire la copilul care
a beneficiat de o misurd de proteclie speciald qi a fost reintegrat in familia sa;

10. Colaboreazd. cu Direclia GeneralS de Asistenld Sociald Ei Protecfia
Copilului Mureq in domeniul protecliei qi ii transmite acesteia toate datele si
informaliile solicitate din acest domeniu;

I 1. A efectuat anchete sociale privind mamele minore gravide/ldu ze, a;t
fost intocmite in aceste cazuri qi fiqe de identifi care a riscurilor, fiq" de observafie
qi planuri de servicii la solicitarea DGASPC Mureq, Centrul maternal "Materna,,;

12. A efectuat anchete sociale privind copiii aflali cu masuri de
protectie specialS-plasament familial, la solicitarea DGASpC Mureq;



13. Efectuarea de anchete sociale necesare la completarea dosarului
pentru "bani de liceu";

14. Adrese cdtre $coala Gimnaziald "Emil Drdgan" cu privire la
adeverinlele qcolare gi fiqele psihosociale;

15. Efectuarea de anchete sociale solicitate de cdtre organele de polilie
privind situalia sociali a unor minori cercetali pentru sdvArqirea de fapte antisociale
qi care au v6rst6 de rispundere penald;

16. Distribuie lapte praf conform Legii nr.32u2ool cu privire Ia
acordarea gratuitd de lapte prat

17. Adrese cdtre medicii
privire la starea de sdndtate a
plasamentele familiale;

de familie de pe raza administrativ-teritoriald cu
copiilor aflali in situalie de risc qi aflali in

18. Solicitdri cdtre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenla
Persoanelor - IJngheni in vederea culegerilor de informalii privind rudele de p6nd
la gradul IV a copiilor aflafi ?n situalie de risc;

19. Efectuarea anchetelor sociale cu privire la situalia copilului aflat in
situalie de risc privind separarea de familia sa, pentru care se intocmeqte qi aprob6
un plan de servicii.

1. Prevenirea gi combaterea marginalizilriisociale

Acordarea ajutoarelor sociale, se asigurd cu respectarea prevederilor Legii
nr. 41612001 privind venitul minim garantat, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare. Plata acestor beneficii se asiguri din bugetul de stat. La data de 3l
decembrie 2019 figureazd, in evidentele noastre un numdr de 110 familii
beneficiare de ajutor social in plati, respectiv 344 persoane beneficiare pentru care
s-au intocmit 224 anchete sociale pentru verificarea respectdrii condiliilor legale
de acordare qi s-au primit un numdr de 108 cereri si declara{ii 
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rdspundere privind modificarea componenlei familiei qi a veniturilor realizate de
membrii acesteia.

De asemenea, lunar se verificd intrunirea condiflilor de acordarea a
ajutorului social qi se intocmesc anexe qi dispozifii privind acordarea, modificarea,
reluarea, suspendarea, schimbarea titularului, respingerea sau incetarea dreptului
la ajutorul social. Se realizeazd, planul lunar de acliuni de interes local, situalii
nominale cu persoanele apte de muncd care presteazd ore de ac(iuni de interes
local, in vederea efectudrii lucrdrilor de interes local, situafii nominale a
persoanelor apte de muncd qi comuni carea acestora la Agenfia Judefeand de pldli qi
Inspeclie SocialS -Mureq.

Trimestrial se verificd persoanele majore beneficiare de ajutor social prin
accesarea bazei de date Patrivem. Sunt acordate servicii de informare qi consiliere
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Ia acestor persoane/familiil privind conqtientizarea qi importanla desfrEurSrii
activiteflor in vederea confrpletdrii studiilor. Sunt acordate servicii de consiliere
privind igiena personald, lambientalS de planning familial, consiliere privind
ocrotirea sdnatafii, asumaref reponsabilitalilor parentale.
S-au intocmit rdspunsuri inlscris la sesizSrile unor institulii de stat sau private.

in anul 20lg s-au intocr{it ai.pozilii privind:
- Acordarea dreptului l[ ajutorul social: 51
- Suspendarea dreptulli la ajutorul social : 1

- Modifiaareadreptuluf la ajutorul social: 138
- incetarea dreptuiui lalajutorul social: 68
- Reluarea dreptului la laiutorul social: 5

I

2. Acordarea utfri numir de ajutoare de inmorm6ntare pentru
beneficiarii de ajutor soci{l in cuantum de 1.000 lei (2 cereri). Ajutoarele de
?nmormdntare sunt prevdzu{e de Legea nr.41612001 privind venitul minim garantat
qi prevederile H.C.L .nr. 21 0!.02.201 4.

3. Acordare dreptului la alocafia pentru sus{inerea familiei
Acest tip de alocafie este acordatd in conformitate cu prevederile Legii

27712010 cu modific[rile qi complet[rile ulterioare . La data de 31 decembri e ZOlg
frgureazd,in evidenle un numSr de 79 familii beneficiare de alocalie de suslinere a
familiei. in fiecare lun[ se verificd intrunirea condiliilor de acordare a acestui
beneficiu social.

Totodatd se intocmesc anexe gi dispozilii privind acordarea, modificarea sau
incetarea dreptului la alocafie de susfinere, c6t Ei borderourile privind stabilirea
modificarea/incetarea drepturilor de alocafie de susfinere a familiei qi se transmit
Agenliei de Plali qi Inspeclie Sociald Mureg.

In acest sens, privind acordarea dreptului la alocalie pentru susfinerea familiei
au fost realizate pe parcursul anului 2019 urmdtoarele:

- 79 dosare aflate in evidenld;
- 237 dosare evaluate/reevaluate;
- 168 anchete sociale efectuate in vederea reevaludrii condiliilor care au labaza

acorddrii acestui benefi ciu;
- 101 dispozilii (intocmite in vederea stabilirii qi cuantumului aloca{iei pentru

suslinerea familiei, modi fi cErile qi/sau incetdrii acestui a) ;- borderouri lunare (care eviden{iazd stabilirile, modificdrile, incetdrile
dreptului la aceastd prestafie);

- eliberarea de adeverinte pentru beneficiarii alocaliei de suslinere a familiei.



4. Potrivit prevederilor H.C.L 22129.11.2016 s-au acordat carduri -
legitima{ie de parcare pentru persoanele cu handicap care au domiciliul pe
raza orasului Ungheni.

5. Activiti{i ale Direcfiei privind acordarea ajutorului pentru
incllzirea locuintei:
- Primirea cererilor insolite de documentele

familiei, veniturile realizate de membrii acesteia
proprietate;

- Verificarea intrunirii condiliilor de acordare a ajutorului pentru incdlzirea
locuinlei;

- Inregistrarea in sistemul informatic atdt a cererilor admise c6t si a celor
respinse;

- Intocmirea dispoziliilor qi a situafiilor anexe cuprinz6nd beneficiarii
ajutoarelor pentru incdlzirea locuinfei, cererile respinse qi motivul respingerii;

- Intocmirea qi transmiterea situafiilor centralizatoare cuprinz6nd beneficiarii
ajutoarelor pentru incdlzfuea locunfei qi cuantumul ajutoarelor cdtre fumizorii de
servicii qi A.J.P.I.S- Mureq;

- Intocmirea comunicdrilor citre beneficiari
aj utorului pentru incdlzir ea locuinf ei ;

- Intocmirea rapoartelor statistice privind acordarea ajutoarelor pentru
incdlzirea locuinlei qi transmiterea acestora la A.J.p.I.s- Mureq;

- intocmirea lunari a situaliilor de platd privind acorda.ea ajutorului pentru
incdlzirea locuinfei cu lemne qi transmiterea la Serviciul- Financiar Contabil;- Efectuarea anchetelor sociale pentru beneficiarii ajutorului la incdlzirea
locuinlei cu energie elctricd.

6. Scutirea de la plata tarifului de utilizare a refelei de drumuri
na{ionale a persoanelor cu handicap se realize azdprin:

- primirea qi verifi carea documentafiei;
- efectuarea anchetei sociale.

7. Asigurarea cre;terii caliti{ii viefii persoanelor de etnie romi prin
desf6qurarea activitdlilor in vedere a organizdrii, planific6rii, coordon[rii pe plan
local a acfiunilor pentru indeplinirea obiectivelor qi sarcinilor cuprinse in planul
general de mdsuri, conform H.G. nr.l8/2015 privind Strategia Guvernului de
ImbundtSlire a situafiei Romilor, activitdli enumerate mai jos:
- identificarea ;i evaluarea famililor defavorizate in vederea incluziunii sociale;

justifi cative privind componenta
precum gi dovada bunurilor din

privind acordarealneacordarea



- consilierea qi informarea in r6ndul membrilor comunitdlii privind importanla
respectdrii normelor de igieni;
- consiliere in vederea inscrierii copiilor la grddinfd;
- consiliere a persoanelor de etnie rom[ in vederea preschimbdrii cdrlilor de

identitate qi a certificatelor de naqtere;
- acordarea consilierii qi indrumdrii familiilor in vederea solicitdrii beneficiilor

sociale.

8. Asisten{a sociali a persoanelor vfirstnice pi cu handicap
Grupuri fintI:

o Persoane v6rstnice;
o Persoane cu handicap;
o Aparlinitorii persoanelor aflate in centre rezidenfiale de recuperare qi

reabilitare sau care solicitd internarea intr-un centru public r:ezidenlial;
t insolitorii persoanelor cu handic ap gray care bene ficiazdde indem niza[ii;o Persoane aflate in situalii de risc care soliciti internarea in centre publice

rczidentiale;
Activiti{i:

- s-au efectuat un numdr de 49 anchete sociale in vederea incadr[rii in grad de
handicap, 4 anchete sociale pentru intocmirea documentafiei necesare intern6rii,
persoanelor cu handicap in centre de recuperare qi reabilitare;

- s-au verificat condiliile de acordare a indemnizaliilor persoanelor cu handicap
grav lunar pentru cele 49 persoane beneficiare;

- s-au eliberat 6 carduri legitima{ie pentru locuri de parcare, acordate persoanelor
cu handicap;

- s-au actualizat dosarele persoanelor cu handicap grav in unna:* oblinerii unui nou certificat de incadrare in grad de handic ap al persoanei
cu handicap;

* decesul bolnavului;
* schimbdrii opliunii persoanei cu handicap grav cu privire la modul de

acordare a indemniza\illor de insofitor;* efectudrii anchetelor la domiciliul persoanei care solicitd angajarea ca
asistent personal pentru copilul/adultul cu handicap grav;* informirii qi consilierii asistenlilor personali qi a persoanelor cu handicap
grav la domiciliul acestora;

* monitorizdrli activiptii asistenlilor personali ai persoanelor cu handicap.

Cu privire la copiii incadrafi in grad de handicap s-au realizaturm6toarele:



-19 anchete sociale efectuate in vederea completdrii dosarului de
incadrare/reincadrare in grad de handicap, necesare la Comisia pentru Proteclia
Copilului Mureq;

-38 de rapoarte de monitoizare a situafiei copilului incadrat in grad de
handicap;

-24 anchete sociale efectuate pentru copii care prezintd probleme de sdndtate
qi care urtneazd, s[ se prezinte pentru prima datd la Comisia pentru Protec{ia
Copilului Mure;.

9. Autoritatea tutelari

in conformitate cu prevederile noului Cod civil ,,Despre familie", care
denumegte in noua reglementare o ,,instan{d de tutel6" (in art. 107 N.C.civ.
precizAndu-se cd este vorba despre instanla de tuteli qi familie), potrivit
dispoziliilor art. 229 din Legea nr.7112011 pentru punerea in aplicare a Ligii nr.
28712009 privind Codul civil, modificatd qi completatd ulterior, au fost intocmite
dispozifii ale primarului gi anchete sociale, precum qi darea de seaml anuali,
privind modul cum s-a ingrijit qi cum a gestionat bunurile qi veniturile interzisei
judecdtoreqti pentru intocmirea unui referat, in vederea verificdrii de cdtre instanta
de tutelS gi familie, precum qi in vederea descdrcdrii tutorelui.

Referitor la acestea au fost realizate urmdtoarele activitdli:
- efectuarea de verificdri periodice la domiciliul persoanelor puse sub tuteld pentru
constatarea modului in care li se administreazd bunurile gi sunt ingrijite;
- intocmirea formelor de numire de curatori speciali pentru minorii care necesitl
reprezentarea sau asistarea, in cauzele succesorale ori in alte situalii, la notarii
publici, la instanlele judecdtoreqti sau alte organe de jurisdictie, conform
dispoziliilor legale;
- intocmirea formelor de numire de curatori speciali pentru persoanel. -u.;o."
incapabile, in acliuni judecdtoregti pentru depunerea lor sub interdiclie;
- sprijinirea tutorilor la intocmirea ddrilor de seamd asupra modului cum ace$tia se
ingrijesc de minorii sau persoanele aflate sub tutel[ gi asupra modului cum le
administreazd bunurile.

l0.Acordarea indemniza{iei/stimulent de inser{ie pentru concediul de
crestere a copiluluilaloca{ia de stat a copilului/stimulent educafional

- Dosare primite, verificate qi transmise la A.J.P.I.S. - MURES: 43 DOSARE
I.C.C;
- Dosare primite, verificate qi transmise la A.J.P.I.S. - MURES: 22 DOSARE
Stimulent de Insertie.



Pentru acordarea acestor beneficii de asistenld sociali, activitatea constd in
primirea cererilor, verificarea documentaliei in vederea intrunirii condiliilor legale
de acordare, transmiterea dosarelor in vederea certific6rii cererilor de c6tre primar,
intocmirea situaliilor centralizatoare qi transmiterea cdtre A.J.P.I.S - Mureq in
vederea stabilirii dreptului qi efectudrii pldlilor.

S-au acordat servicii de consiliere sociald in vederea ob{inerii prestafiilor
mai sus amintite qi s-au efectuat anchete sociale pentru acordarea indemnizaliei
pentru cresterea copilului persoanelor care se afld in uniune consensuala cu
condifla ca nou-ndscutul sd fie recunoscut de ambii p[rin]i.

Privind alocafia de stat pentru copii s-au efectuat urmitoarele:
- 70 cereri inregistrate;
- 12 borderouri lunare care contin informalii despre solicitanfii qi beneficiarii

acestei prestalii din luna de referinld;
- predarea lunard a solicitdrilor qi documentelor anexate cererilor impreuni cu

borderoul aferent acestora cdtre A.J.P.I.S- Mures.

Stimulent educa{ional
-13 dosare pentru tichete sociale pentru grddinild, ianuarie-iunie 2019 (in acest
sens s-au distribuit beneficiarilor un numdr de 75 buc. tichete);
-15 dosare pentru tichete sociale pentru gradinild, octombrie - decembrie 2019 (in

acest sens s-au distribuit beneficiarilor un numdr de 2l buc. tichete).
Comparativ cu anii anteriori, proteclia sociald a luat amploare atdt din punct

de vedere legislativ cdt qi din punct de vedere al nevoilor sociale, pragul saiaciei
crescdnd considerabil. Acest lucru poate fi observat prin numirul foarte mare al
solicitdrilor, al cererilor care sunt adresate administraliei locale.

Pentru solulionarea dosarelor depuse, a cererilor gi a cazurilor care au apdrut
pe parcursul anului 2019, activitSlile s-au desfrqurat in echipS, aceasta fiind
compusd din I qef birou, 2 consilieri superiori , 1 consilier asistent.

Obiective propuse pentru anul 2020:

1. Identificarea problemelor sociale cu care se confrunti comunitatea local[ qi
stabilirea prioritdlilor in funclie de resursele existente;
2. Promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susline integrarea sociald qi
pentru a preveni izolarea qi separarea de comunitate a persoanelor v6rstnice;
3. Consolidarea colabordrii dintre autoritAtile administraliei publice qi persoane
juridice, publice sau private, instituliile de cult recunoscute de lege in vederea



elabordrii qi implementdrii de proiecte care au ca obiectiv d,ezvoltarea serviciilor
sociale pentru persoanele cu handicap;
4. Acordarea sistematicd a serviciilor sociale, cu accent deosebit pe informarea qi
consilierea parinfilor, medierea coflictelor pentru a evita qi preveni separarea
cop^ilului de pdrinlii sdi;
5. Infiinlarea la nivelul oraqului a echipei mobile care va putea interveni in
cazurile in care se emite un ordin de proteclie provizoriu urm are a actelor de
violenld domesticd;
6- Depistarea precoce a situaliilor de risc, inilierea de acfiuni de inform are a
comunitd{ii cu privire la drepturile copilului, care vor avea ca rezultat scdderea
numdrului de cazuri de violenld asupra copiilor, dar qi implicarea activd. a tuturor
actorilor sociali in prevenirea acestui fenomen;
7. Prevenirea abandonului qcolar qi familial;
8. Colaborarea cu otganizaliile neguvernamentale in vederea acord6rii de servicii

sociale complementare;
9. Incurajarea qi promovarea activitililor de voluntariat.

Compartimentul de protecfie civild si protectia muncii

Compartimentul de protelie civilS Ei proteclia muncii, iqi desfbqoard
activitateainbazalegii nr.31912006, aH.G. 142512006,aLegiinr. 30712006, a
Legii nr. 48112004, qi a OMAI16312007.
Activitifi:
-Intocmire Planuri de instruire pe anul2019 cu privire la SSM-pSI
-Desfrqurare activitdf de instruire in domeniul SSM-pSI:
-instruire periodicd: -funclionari publici 17 peroane

-personal contractual 10 persoane
-statia epurare 6 persoane
-politia locald 7 persoane
-comp.pazd 5persoane

-instruire generali(angajare) :- 2 persoane
-instruire periodica personae apte de munca.ajuto. social: -g2 persoane
- instruire generalS cu personal. amendd penald:
- 2 persoane.



serviciul voluntar pentru Situafii de urgen{i Ungheni
privind analiza capacita{ii de aplrare impotriva incendiilor

Serviciul voluntar pentru situalii de urgen!6 al oraqului Ungheni infiinlat prin
HCL Nr.1 1/1 6.03.2006 a desfrqurat urmdtoarele activitdli:
- activit5li de prevenire, informare, educare qi instruire privind cunoagterea qi
respectarea regulilor, misurilor, instrucliunilor qi normelor de apdrare impotriva
incendiilor, proteclie civil6, acordara primului ajutor gi de pregdtire a populaliei
privind comportarea in situalii de urgenfi, in Campania ,,MIERCUREA
ALARMELOR";
- acliuni de intervenlie pentru stingerea incendiilor, salvare qi deblocare a
persoanelor incarcerate, addpostirea qi proteclia persoanelor, animalelor qi
bunurilor materiale qi de prim ajutor in situa{ii de urgenld;
- activitdli de limitare qi inldturare a urmdrilor situa{iilor de urgenli in cooperare cu
alte servicii de urgen!6 qi/sau structuri cu atribulii in managementul situaliilor de
urgenld;
- s-a puns in aplicare, in limita competenlelor legale, mdsurile stabilite gi dispuse
de comitetul local pentru situalii de urgenli pentru prevenirea situaliilor de urgenl6
gi asigurarea condiliilor minime de supravieJuire a populaliei in astfel de situalii;
- s-a colaborat cu toate structurile locale, zonale qi/sau nalionale din domeniul
situa{iilor de urgenld pentru asigurarea unor interven{ii operative qi eficiente in
cazul producerii situaliilor de urgenld.

S-au intocmit planurile solicitate si rdspunsuri la adresele solicitate de cdtre
ISU MURES:
Planul de Pregdtire in domeniul Situaliilor de Urgenld
Planul de Analizd qi Acoperirea Riscurilor
Planul de Apdrare impotriva inundatiilor, secetei
accidentale pe cursurile de api al CLU

hidrologice, poludrilor

Planul ClU,pentru asigurarea resurselor umane, material si financiare necesare
gestiondrii situaliilor de urgenfd
Intocmire fluxului informational la dezastre
Reorganizarea comitetului Local pentru situalii de urgenld
S-au intocmit planurile pentru Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale:

Carnetul cu documentele de mobilizare
Fisa cu existentul bunurilor rechizitionate
S-au desfEsurat trimestrial qedinfe de instruire cu personalul voluntar qi specialiqtii
din cadrul S.V.S.U.
S-a urmirit evolutia situaliei metorologice qi hidro-metorologice la nivelul
localitdlilor in uffna diagramelor primite.



S-a asigurat din punct de vedere al normelor de prevenire qi proteclie, activitdlile
cultural-sportive qi religioase ce au avut loc pe raza locatitalii Ungheni qi satele
aparfindtoare.
S-a asigurat din punct de vedere al normelor de prevenire qi proteclie impotriva
incendiilor, secliile de votare pentru alegerile prezidenfiale in cele doud tururi din
2019.
S-a participat la 25 qedinfe de distrugere a muniliei descoperite din al doilea rdzboi
mondial.
S-au verificat si reincdrcat stingdtoarele din dotarea institufiilor aparlindtoare
primdriei, verificarea hidranliilor din localitdlile Ungheni, Cerghii, Moreqti,
Vidrasdu, Recea.
S-au eliberat un mundr de 13 premise de lucru cu foc in condiliile legii.

S-a realizat convocarea CLU Ungheni qi incheierea Raponului Operativ, in
urrna pagubelor produse de ploile excesive qi a stagnirii apei pe tererl afect6nd
culturile de sfecla, gr6u, rapild qi porumb.

S-au desfEqurat actiuni de prevenire prin Campania ,,Cu viala mea, apdr viata,,,
aceasta campanie fiind adresatd cu precidere copiilor in v6rstd de 4-6 uni,7-14 ani.,
cu aceasta ocazie au avut loc informdri cu privire la regulile de prevenire qi
stingere a incendiilor gi acordarea primului ajutor, la care au participat un numar de
570 elevi qi profesori din cadrul $colii Gimnaziale,, Emil Dr6gan,,.

Impreund cu operatorul economic S.C. Heineken S.R.L., am efectuat un
scenariu (aplicalie) cu privire la accidente chimice cu CO2 (dioxid de carbon) ;i N(azot) luna mai.

Am participat la exercitiu de cooperare
declanqarea ,,Planului Rosu", ce a avut loc in
Transilvania.

cu fo4e qi mijloace in teren qi
data 27.09.2019 pe Aeroportul

Conform graficului de control, specialistii in prevenire din cadrul ISU Mureq
qi seful S.V.S.U, am desfrqurat acfiuni de indrumare si control la un numdr de 130
gospod[rii ale populatiei si 25 controale la instilii publice qi operatori economici.
Cu aceastd ocazie au fost date un numar de 15 avertismerrt. .u termene de
remediere 2 siptimdni.

Impreund cu reprezentanfii Eon Gaz s-au efectuat verifi carea centralelor
termice din institufiile apar{indtoare primdriei Ungheni, Blocul ANL.
S-au constatat nereguli privind curafarea cosurilor de fum, coquri deterioarate si
depozitarea furajelor in locuri necorespunzdtoare, siguranle decalibrate, instalalii
electrice improvizate qi fumatul in loc nepermis.



Intervenfii ale serviciului voluntar pentru situafii de urgen{i al oraqului
Ungheni in anul 2019

Apirarea impotriva incendiilor constituie o problemd de interes public la
care trebuie si participe autoritalile publice centrale qi locale, persoanele juridice gi
frzice pe baza unor mdsuri tehnice qi organi zatorice pr..u* qi alte activitaii
specifice destinate si asigure identifi 

"*"i, prevenirea, evaluarea gi acordarel
ajutorului persoanelor aflate in pericol

in anul 2}lg Serviciul Voluntar pentru Situa{ii de Urgenl5 al Oragului Ungheni a
participat la urmdtoarele intervenlii:

- 16 incendii de vegetalie uscat6, miriqte
- 3 incendii locuinte
- 4 accidente rutiere
- 2 arbori cazu[i pe drumrile de acces
- 3 inundalii locuinle
- 3 acordarea primului ajutor (2 peroane adulte qi un minor salvat).

Lucrdri realizate sau in derulare

Construire pod peste riul Mureg, pe D.C.l24
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Repara{ii acoperiq Clminul cultural Cerghizel
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Repara(ii acoperiq Clminul cultural Vidraslu





Repara{ii teren de handbal Ungheni

r



Repara{ii interioare ;coala Vidrasiu
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Repara{ii clidire Primlria Ungheni





Realizare teren sport Cerghizel
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