JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 3 /2017

pentru aprobarea Raportului privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a
marginalizării sociale pentru anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan înregistrată sub nr.
13/9612/12.01.2017, prin care propune aprobarea raportului privind realizarea măsurilor de
prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru anul 2016;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 13/9613/2017, raportul Serviciului public de asistență
socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat
sub nr. 14/9614/2017, avizul comisiei de specialitate „ Învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială , protecţie copii”, înregistrat sub nr. 11 /9615/2017, de pe lângă Consiliul
local;
În conformitate cu prevederile art.60 din H.G nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale
În temeiul art. 36, alin.(6) , lit. a) şi al art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 Se aprobă Raportul privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a
marginalizării sociale pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART. 2 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate
cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,
Primarului Municipiului Vulcan, Serviciului Asistenţă Socială şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 19.01.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 19 voturi „pentru”

Anexă la H.C.L nr.3 /2017
RAPORT
privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere
a marginalizării sociale în anul 2016
Având în vedere prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale, consiliile locale au obligaţia să identifice persoanele şi familiile care se găsesc în această situaţie şi
să stabilească măsuri individuale în vederea prevenirii marginalizării sociale ale acestora prin asigurarea
accesului la o locuinţă şi la serviciile publice de strictă necesitate cum sunt: apa, energia electrică, gaze
naturale, termoficare.
Serviciul asistenţă socială are obligaţia de a prezenta un raport referitor la aplicarea prevederilor
Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
În cursul anului 2016, au fost luate următoarele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale pe următoarele domenii:
I. Privind accesul la o locuinţă:
- s-au repartizat 22 locuinţe din fondul locativ , cu prioritate familiilor/ persoanelor singure
beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată şi
completată, respectiv familiilor si persoanelor fără locuinţă;
- în Centrul de zi „ ADĂPOSTUL CALD” au fost cazate lunar un număr maxim de 50 persoane.
II. Accesul la serviciile publice de strictă necesitate:
- s-a redus impozitul pentru 14 locuinţe proprietate personală, pentru familiile beneficiare de
ajutor social conform Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată;
- s-au acordat subvenţii la plata chiriei pentru locuinţele din fondul locativ, pentru un număr maxim
lunar de 117 familii, suma aferentă este în cuantum de 32.220,03 lei;
- s-a subvenţionat apa rece( 3mc/ membru/ lună) pentru un număr maxim lunar de 580 persoane
beneficiare de ajutor social, suma aferentă este în cuantum de 49.023,27 lei .
III. Acordarea de ajutoare materiale şi financiare familiilor aflate în situaţii de necesitate:
- s-au acordat ajutoare financiare pentru 58 familii/ persoane singure, suma acordată este de
20.230 lei ;
- au fost scutite de taxă pentru întocmirea cărţilor de identitate un nr. de 35 de persoane
marginalizate social;
- s-a acordat ajutor social pentru un număr mediu lunar de 243 familii, suma aferentă fiind de
854.446 lei, sumă plătită de către A.J.P.I.S. Hunedoara;
- s-au aprobat ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni pentru persoanele singure şi
familiile beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, numărul de beneficiari este de 97 familii,
iar suma aferentă este de 27.840 lei;
− s-a acordat masă caldă la Cantina socială pentru un număr mediu de 40 persoane / zi, familii şi
persoane beneficiare de ajutor social, sumele cheltuite pentru alimente sunt în cuantum de 10.521,54 lei;
− prin Programul PEAD 2014, la Cantina sociala s-au distribuit alimente pentru un număr de
1922 persoane dintre care 661 persoane sunt beneficiare de ajutor social - marginalizate social.
IV. Accesul la educaţie
- au fost efectuate anchete sociale și s-au eliberat adeverințe pentru acordarea de burse sociale şi
rechizite şcolare pentru clasele I-IV;
- au fost efectuate 30 de anchete sociale pentru copii cu risc de abandon școlar, copii care au fost și
consiliați.
- în vederea eliberării Certificatului de orientare școlară au fost efectuate un nr. de 31 anchete
sociale
- au fost consiliate aproximativ 50 persoane singure si 150 familii beneficiare de ajutor social,
privind administrarea veniturilor , căutarea unui loc de muncă şi păstrarea unui mediu familial curat şi
sănătos.
Sumele totale alocate pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2016 se ridică
la 139.834,84 lei.

VULCAN, 19.01.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

