MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVIII, Nr.30
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
|I ALTE ACTE

11 iunie 2018

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI CRASNA
HOT}RÂREA Nr.19 din data de 24.04.2018 privind 2
aprobarea contului anual de execu[ie al bugetului local,
pe anul 2017
HOT}RÂREA Nr.20 din data de 24.04.2018 privind 2
aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare al
Compartimentului de asisten[] social] organizat la nivelul
comunei Crasna, jude[ul S]laj
HOT}RÂREA Nr.23 din data de 24.04.2018 privind 7
indexarea cu rata infla[iei a nivelurilor valorilor impozabile,
impozitelor, taxelor locale \i a altor taxe asimilate acestora,
amenzilor pentru anul fiscal 2019

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA

HOT}RÂREA Nr.19
din data de 24.04.2018
privind aprobarea contului anual de execu[ie al bugetului local, pe anul 2017
Consiliul Local al Comunei Crasna, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.3854/19.04.2018;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului cu nr.3855/19.04.2018;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- [inând cont de prevederile art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, capitolul bugete locale,
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art.36 alin.4 lit.@@a@@\i art.45 alin.2 lit.@@a@@din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOTR}|TE:
Art.1 - Se aprob] contul de execu[ie al bugetului local pe anul 2017, dup] cum urmeaz]:
La venituri
14.702.445,48 lei
La cheltuieli
14.712.114,98 lei
Deficit aferent anului 2017
9.669,50 lei
din care:
-pentru sec[iunea de func[ionare:
- la venituri
12.922.240,08 lei
-la cheltuieli
12.734.609,27 lei
-pentru sec[iunea de dezvoltare
-la venituri
1.780.205,40 lei
-la cheltuieli
1.977.505,71 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] primarul comunei \i referentul contabil.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Comunei Crasna;
- Compartiment buget - contabilitate;
- site: www.primariacrasna.ro;
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Darabont Vilmos

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Lazar Veturia

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA
HOT}RÂREA Nr.20
din data de 24.04.2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare al
Compartimentului de asisten[] social] organizat la nivelul comunei Crasna, jude[ul S]laj
Consiliul Local al Comunei Crasna, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului nr.3856/19.04.2018;
- Raportul compartimentului de specialitate nr.3857/19.04.2018;
- Avizul Comisiei de specialitate ale Consiliului local al comunei Crasna;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];

2

În conformitate cu art. 6 alin.(1) din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare \i func[ionare
ale serviciilor publice de asisten[] social] \i a structurii orientative de personal.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin.(3) lit.b), art. 45 alin. 1 \i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001
privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] Regulamentul de organizare \i func[ionare al Compartimentului de asisten[] social] organizat la nivelul
comunei Crasna, jude[ul S]laj, în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna, conform Anexei nr.1, parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Prezenta hot]râre va fi dus] la îndeplinire de Compartimentul de asisten[] social].
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Comunei Crasna;
- Compartiment contabilitate - buget;
- Compartiment proiecte \i programe de dezvoltare;
- Site - ul:www.primariacrasna.ro;
- Dosar Hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Darabont Vilmos

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Lazar Veturia

Anex]
la Hot]r`rea nr.20
din 24 aprilie 2018

REGULAMENTUL
de organizare \i func[ionare al compartimentului de asisten[] social] organizat la nivelul comunei Crasna

Art. 1. - Compartimentul de asisten[] social] este structura specializat] în administrarea \i acordarea beneficiilor de
asisten[] social] \i a serviciilor sociale, înfiin[at] la nivel de compartiment func[ional în aparatul de specialitate al
primarului, denumit în continuare Compartiment, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protec[iei
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilit][i, precum \i altor persoane, grupuri sau comunit][i
aflate în nevoie social].
Art. 2. - În aplicarea politicilor sociale în domeniul protec[iei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
dizabilit][i, precum \i altor persoane, grupuri sau comunit][i aflate în nevoie social] Compartimentul îndepline\te, în principal,
urm]toarele func[ii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unit][ii administrativ - teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale
ale comunit][ii, realizarea de sondaje \i anchete sociale, valorificarea poten[ialului comunit][ii în vederea prevenirii \i
depist]rii precoce a situa[iilor de neglijare, abuz, abandon, violen[], a cazurilor de risc de excluziune social] etc.;
b) de coordonare a m]surilor de prevenire \i combatere a situa[iilor de marginalizare \i excludere social] în care se pot afla
anumite grupuri sau comunit][i;
c) de strategie, prin care asigur] elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale \i a planului anual de ac[iune, pe
care le supune spre aprobare consiliului local;
d) de comunicare \i colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor \i institu[iilor care au
responsabilit][i în domeniul asisten[ei sociale, cu serviciile publice locale de asisten[] social], precum \i cu reprezentan[ii
societ][ii civile care desf]\oar] activit][i în domeniu, cu reprezentan[ii furnizorilor priva[i de servicii sociale, precum
\i cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.
Art. 3. - (1) Atribu[iile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asisten[] social] sunt urm]toarele:
a) asigur] \i organizeaz] activitatea de primire a solicit]rilor privind beneficiile de asisten[] social];
b) pentru beneficiile de asisten[] social] acordate din bugetul de stat realizeaz] colectarea lunar] a cererilor \i transmiterea
acestora c]tre agen[iile teritoriale pentru pl][i \i inspec[ie social];
c) verific] îndeplinirea condi[iilor legale de acordare a beneficiilor de asisten[] social], conform procedurilor prev]zute
de lege sau, dup] caz, stabilite prin hot]râre a consiliului local, \i preg]te\te documenta[ia necesar] în vederea stabilirii
dreptului la m]surile de asisten[] social];
d) întocme\te dispozi[ii de acordare/respingere sau, dup] caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asisten[]
social] acordate din bugetul local \i le prezint] primarului pentru aprobare;
e) comunic] beneficiarilor dispozi[iile cu privire la drepturile \i facilit][ile la care sunt îndrept][i[i, potrivit legii;
f) urm]re\te \i r]spunde de îndeplinirea condi[iilor legale de c]tre titularii \i persoanele îndrept][ite la beneficiile de
asisten[] social];
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g) efectueaz] sondaje \i anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune social] sau a altor
situa[ii de necesitate în care se pot afla membrii comunit][ii \i, în func[ie de situa[iile constatate, propune m]suri adecvate în
vederea sprijinirii acestor persoane;
h) realizeaz] activitatea financiar - contabil] privind beneficiile de asisten[] social] administrate;
i) particip] la elaborarea \i fundamentarea propunerii de buget pentru finan[area beneficiilor de asisten[] social];
j) îndepline\te orice alte atribu[ii prev]zute de reglement]rile legale în vigoare.
(2) Atribu[iile Compartimentului în domeniul organiz]rii, administr]rii \i acord]rii serviciilor sociale sunt urm]toarele:
a) elaboreaz], în concordan[] cu strategiile na[ionale \i jude[ene, precum \i cu nevoile locale identificate, strategia local]
de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu \i lung, pentru o perioad] de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune
spre aprobare consiliului local \i r]spunde de aplicare acesteia;
b) elaboreaz] planurile anuale de ac[iune privind serviciile sociale administrate \i finan[ate din bugetul consiliului local
\i le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate privind num]rul \i categoriile de beneficiari,
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiin[ate, programul de contractare a serviciilor din fonduri
publice, bugetul estimat \i sursele de finan[are;
c) ini[iaz], coordoneaz] \i aplic] m]surile de prevenire \i combatere a situa[iilor de marginalizare \i excludere social] în
care se pot afla anumite grupuri sau comunit][i;
d) identific] familiile \i persoanele aflate în dificultate, precum \i cauzele care au generat situa[iile de risc de
excluziune social];
e) realizeaz] atribu[iile prev]zute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f) propune primarului, în condi[iile legii, încheierea contractelor de parteneriat public - public \i public - privat pentru
sus[inerea dezvolt]rii serviciilor sociale;
g) propune înfiin[area serviciilor sociale de interes local;
h) colecteaz], prelucreaz] \i administreaz] datele \i informa[iile privind beneficiarii, furnizorii publici \i priva[i \i serviciile
administrate de ace\tia \i le comunic] serviciilor publice de asisten[] social] de la nivelul jude[ului, precum \i Ministerului
Muncii \i Justi[iei Sociale, la solicitarea acestuia;
i) monitorizeaz] \i evalueaz] serviciile sociale;
j) elaboreaz] \i implementeaz] proiecte cu finan[are na[ional] \i interna[ional] în domeniul serviciilor sociale;
k) elaboreaz] proiectul de buget anual pentru sus[inerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de ac[iune, \i
asigur] finan[area/cofinan[area acestora;
l) asigur] informarea \i consilierea beneficiarilor, precum \i informarea popula[iei privind drepturile sociale \i serviciile
sociale disponibile;
m) furnizeaz] \i administreaz] serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilit][i, persoanelor
vârstnice, precum \i tuturor categoriilor de beneficiari prev]zute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate;
n) încheie contracte individuale de munc] \i asigur] formarea continu] de asisten[i personali; evalueaz] \i monitorizeaz]
activitatea acestora în condi[iile legii;
o) sprijin] compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiin[at potrivit prevederilor art. 113 alin. (1)
din Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, în elaborarea documenta[iei de atribuire
\i în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
p) planific] \i realizeaz] activit][ile de informare, formare \i îndrumare metodologic], în vederea cre\terii performan[ei
personalului care administreaz] \i acord] servicii sociale;
q) colaboreaz] permanent cu organiza[iile societ][ii civile care reprezint] interesele diferitelor categorii de beneficiari;
r) sprijin] dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind
reglementarea activit][ii de voluntariat în România, cu modific]rile ulterioare;
s) îndepline\te orice alte atribu[ii prev]zute de reglement]rile legale în vigoare.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) \i b), Compartimentul organizeaz] consult]ri cu furnizorii publici \i priva[i, cu
asocia[iile profesionale \i organiza[iile reprezentative ale beneficiarilor.
Art. 4. - (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale con[ine cel pu[in urm]toarele informa[ii: obiectivul general \i
obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilit][i \i termene de realizare, sursele de finan[are \i
bugetul estimat.
(2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamenteaz] pe informa[iile colectate de
Compartiment în exercitarea atribu[iilor prev]zute la art. 3 alin. (2) lit. d), h) \i i).
(3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Compartiment, fie prin contractarea unor servicii de specialitate
\i con[ine cel pu[in urm]toarele informa[ii:
a) caracteristici teritoriale ale unit][ii administrativ - teritoriale;
b) nivelul de dezvoltare socioeconomic] \i cultural] a regiunii;
c) indicatori demografici cum ar fi: structura popula[iei, dup] vârst], sex, ocupa[ie, speran[a de via[] la na\tere, speran[a
de via[] s]n]toas] la 65 de ani, soldul migra[iei etc.;
d) tipurile de situa[ii de dificultate, vulnerabilitate, dependen[] sau risc social etc., precum \i estimarea num]rului
de beneficiari;
e) tipurile de servicii sociale care ar putea r]spunde nevoilor beneficiarilor identifica[i \i argumenta[ia alegerii acestora.
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Art. 5. - (1) Planul anual de ac[iune prev]zut la art. 3 alin. (2) lit. b) se elaboreaz] înainte de fundamentarea proiectului de
buget pentru anul urm]tor, în conformitate cu strategia de dezvoltare serviciilor sociale proprie, precum \i cu cea a jude[ului
de care apar[ine unitatea administrativ - teritorial], \i cuprinde date detaliate privind num]rul \i categoriile de beneficiari,
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiin[ate, programul de contractare \i programul de
subven[ionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legisla[iei în domeniul ajutorului de stat, bugetul
estimat \i sursele de finan[are.
(2) Planul anual de ac[iune cuprinde, pe lâng] activit][ile prev]zute la alin. (1), planificarea activit][ilor de informare a
publicului, programul de formare \i îndrumare metodologic] în vederea cre\terii performan[ei personalului care administreaz]
\i acord] servicii sociale.
(3) Elaborarea planului anual de ac[iune se fundamenteaz] prin realizarea unei analize privind num]rul \i categoriile
de beneficiari, serviciile sociale existente \i propuse spre a fi înfiin[ate, resursele materiale, financiare \i umane disponibile
pentru asigurarea furniz]rii serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare
a serviciilor sociale prev]zute la art. 4 alin. (1), în func[ie de resursele disponibile \i cu respectarea celui mai eficient raport
cost/beneficiu.
(4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unit][ii administrativ teritoriale se au în vedere costurile de func[ionare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmeaz] a
fi înfiin[ate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmeaz] a fi contractate
\i sumele acordate cu titlu de subven[ie, cu respectarea legisla[iei în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor
de cost în vigoare.
(5) Anterior aprob]rii, prin hot]râre a consiliului local, a planului anual de ac[iune, Compartimentul îl transmite spre
consultare consiliului jude[ean.
(6) În situa[ia în care planul anual de ac[iune prevede \i înfiin[area de servicii sociale de interes intercomunitar, prin
participarea \i a altor autorit][i ale administra[iei publice locale, planul anual de ac[iune se transmite spre consultare \i
acestor autorit][i.
Art. 6. - (1) În vederea asigur]rii eficien[ei \i transparen[ei în planificarea, finan[area \i acordarea serviciilor sociale,
Compartimentul are urm]toarele obliga[ii principale:
a) asigurarea inform]rii comunit][ii;
b) transmiterea c]tre serviciul public de asisten[] social] de la nivel jude[ean a strategiei locale \i a planului anual de
ac[iune, în termen de 15 zile de la data aprob]rii acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asisten[] social] de la nivel jude[ean a datelor \i
informa[iilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale \i serviciile sociale administrate de
ace\tia, precum \i a rapoartelor de monitorizare \i evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consult]ri cu reprezentan[i ai organiza[iilor beneficiarilor \i ai furnizorilor de servicii sociale
în scopul fundament]rii strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale \i a planului anual de ac[iune;
e) comunicarea informa[iilor solicitate sau, dup] caz, punerea acestora la dispozi[ia institu[iilor/structurilor cu atribu[ii în
monitorizarea \i controlul respect]rii drepturilor omului, în monitorizarea utiliz]rii procedurilor de prevenire \i combatere a
oric]ror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale \i, dup] caz, institu[iilor/
structurilor cu atribu[ii privind prevenirea torturii, precum \i acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în
condi[iile legii.
(2) Obliga[ia prev]zut] la alin. (1) lit. a) se realizeaz] prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest
lucru nu este posibil, prin afi\are la sediul institu[iei a informa[iilor privind:
a) activitatea proprie \i serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul
institu[iei, condi[ii de eligibilitate etc.;
b) informa[ii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unit][ii administrativ - teritoriale, acordate de furnizori
publici ori priva[i;
c) informa[ii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unit][ii
administrativ - teritoriale.
Art. 7. - În administrarea \i acordarea serviciilor sociale, Compartimentul realizeaz] urm]toarele:
a) solicit] acreditarea ca furnizor de servicii sociale \i licen[a de func[ionare pentru serviciile sociale ale autorit][ii
administra[iei publice locale din unitatea administrativ - teritorial] respectiv];
b) prime\te \i înregistreaz] solicit]rile de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, de reprezentan[ii legali ai
acestora, precum \i sesiz]rile altor persoane/institu[ii/furnizori priva[i de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de
persoane aflate în dificultate;
c) evalueaz] nevoile sociale ale popula[iei din unitatea administrativ - teritorial] în vederea identific]rii familiilor \i
persoanelor aflate în dificultate, precum \i a cauzelor care au generat situa[iile de risc de excluziune social];
d) elaboreaz], în baza evalu]rilor ini[iale, planurile de interven[ie care cuprind m]suri de asisten[] social], respectiv
serviciile recomandate \i beneficiile de asisten[] social] la care persoana are dreptul;
e) realizeaz] diagnoza social] la nivelul grupului \i comunit][ii \i elaboreaz] planul de servicii comunitare;
f) acord] servicii de asisten[] comunitar] în baza m]surilor de asisten[] social] incluse de Compartiment în planul
de ac[iune;
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g) recomand] realizarea evalu]rii complexe \i faciliteaz] accesul persoanelor beneficiare la serviciile sociale;
h) acord] direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care de[ine licen[a de func[ionare, cu respectarea
etapelor obligatorii prev]zute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, a standardelor
minime de calitate \i a standardelor de cost.
Art. 8. - (1) Serviciile sociale acordate de Compartiment având drept scop exclusiv prevenirea \i combaterea s]r]ciei \i
riscului de excluziune social] sunt adresate persoanelor \i familiilor f]r] venituri sau cu venituri reduse, persoanelor f]r]
ad]post, victimelor traficului de persoane, precum \i persoanelor private de libertate \i pot fi urm]toarele:
a) servicii de consiliere \i informare, servicii de inser[ie/reinser[ie social], servicii de reabilitare \i altele asemenea, pentru
familiile \i persoanele singure, f]r] venituri sau cu venituri reduse;
b) servicii sociale adecvate copiilor str]zii, persoanelor vârstnice singure sau f]r] copii \i persoanelor cu dizabilit][i care
tr]iesc în strad]: ad]posturi de urgen[] pe timp de iarn], echipe mobile de interven[ie în strad] sau servicii de tip ambulan[]
social], ad]posturi de noapte, centre reziden[iale cu g]zduire pe perioad] determinat];
c) centre multifunc[ionale care asigur] condi[ii de locuit \i de gospod]rire pe perioad] determinat] pentru tinerii care
p]r]sesc sistemul de protec[ie a copilului;
d) cantine sociale pentru persoanele f]r] venituri sau cu venituri reduse;
e) servicii sociale în sistem integrat cu alte m]suri de protec[ie prev]zute de legisla[ia special], acordate victimelor
traficului de persoane pentru facilitarea reintegr]rii/reinser[iei sociale a acestora: centre de zi care asigur] în principal
informare, consiliere, sprijin emo[ional \i social în scopul reabilit]rii \i reintegr]rii sociale, servicii acordate în comunitate
care constau în servicii de asisten[] social], suport emo[ional, consiliere psihologic], consiliere juridic], orientare profesional],
reinser[ie social] etc.;
f) consiliere adresat] familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile
sociale existente în comunitatea în care aceasta î\i va avea domiciliul sau re\edin[a dup] eliberare, precum \i servicii de
consiliere acordate persoanei care a executat o m]sur] privativ] de libertate în vederea sus[inerii reinser[iei sociale a acesteia.
(2) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate prevenirii \i combaterii violen[ei domestice pot fi: centre de
primire în regim de urgen[] a victimelor violen[ei domestice, centre de recuperare pentru victimele violen[ei domestice, locuin[e
protejate, centre de consiliere pentru prevenirea \i combaterea violen[ei domestice, centre pentru servicii de informare \i
sensibilizare a popula[iei \i centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea \i reinser[ia social] a acestora, prin asigurarea unor
m]suri de educa[ie, consiliere \i mediere familial], precum \i centre destinate agresorilor.
(3) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor cu dizabilit][i pot fi:
a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor cu dizabilit][i, precum \i centre de zi adaptate
nevoilor acestora, potrivit atribu[iilor stabilite prin legile speciale;
b) servicii de asisten[] \i suport.
(4) Complementar acord]rii serviciilor prev]zute la alin. (3), în domeniul protec[iei persoanei cu dizabilit][i, Compartimentul:
a) monitorizeaz] \i analizeaz] situa[ia persoanelor cu dizabilit][i din unitatea administrativ - teritorial], precum \i modul
de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea \i sintetizarea datelor \i informa[iilor relevante;
b) identific] \i evalueaz] situa[iile care impun acordarea de servicii \i/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilit][i;
c) creeaz] condi[ii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunz]toare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
d) ini[iaz], sus[ine \i dezvolt] servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu
persoane juridice, publice ori private;
e) asigur] ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
f) elaboreaz] documenta[ia necesar] pentru acordarea serviciilor;
g) asigur] consilierea \i informarea familiilor asupra drepturilor \i obliga[iilor acestora \i asupra serviciilor disponibile
pe plan local;
h) implic] în activit][ile de îngrijire, reabilitare \i integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
i) asigur] instruirea în problematica specific] persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asisten[ilor personali;
j) încurajeaz] \i sus[ine activit][ile de voluntariat;
k) colaboreaz] cu direc[ia general] de asisten[] social] \i protec[ia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu
dizabilit][i \i transmite acesteia toate datele \i informa[iile solicitate din acest domeniu.
(5) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor vârstnice pot fi urm]toarele:
a) servicii de îngrijire personal] acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre reziden[iale pentru persoanele vârstnice
dependente singure ori a c]ror familie nu poate s] le asigure îngrijirea;
b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum \i servicii destinate amenaj]rii sau adapt]rii locuin[ei, în func[ie de
natura \i gradul de afectare a autonomiei func[ionale.
(6) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protec[iei \i promov]rii drepturilor copilului sunt cele de
prevenire a separ]rii copilului de p]rin[ii s]i, precum \i cele menite s] îi sprijine pe ace\tia în ceea ce prive\te cre\terea \i
îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familial], organizate în condi[iile legii.
(7) Complementar acord]rii serviciilor prev]zute la alin. (6), în domeniul protec[iei copilului, Compartimentul:
a) monitorizeaz] \i analizeaz] situa[ia copiilor din unitatea administrativ - teritorial], precum \i modul de respectare a
drepturilor copiilor, asigurând centralizarea \i sintetizarea datelor \i informa[iilor relevante, în baza unei fi\e de monitorizare
aprobate prin ordin al ministrului muncii \i justi[iei sociale;
b) realizeaz] activitatea de prevenire a separ]rii copilului de familia sa;
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c) identific] \i evalueaz] situa[iile care impun acordarea de servicii \i/sau beneficii de asisten[] social] pentru
prevenirea separ]rii copilului de familia sa;
d) elaboreaz] documenta[ia necesar] pentru acordarea serviciilor \i/sau presta[iilor \i acord] aceste servicii \i/sau beneficii
de asisten[] social], în condi[iile legii;
e) asigur] consilierea \i informarea familiilor cu copii în între[inere asupra drepturilor \i obliga[iilor acestora, asupra
drepturilor copilului \i asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f) asigur] \i monitorizeaz] aplicarea m]surilor de prevenire \i combatere a consumului de alcool \i droguri, de prevenire
\i combatere a violen[ei domestice, precum \i a comportamentului delincvent;
g) viziteaz] periodic la domiciliu, familiile \i copiii care beneficiaz] de servicii \i beneficii de asisten[] social] \i urm]re\te
modul de utilizare a presta[iilor, precum \i familiile care au în îngrijire copii cu p]rin[i pleca[i la munc] în str]in]tate;
h) înainteaz] propuneri primarului, în cazul în care este necesar] luarea unei m]suri de protec[ie special], în
condi[iile legii;
i) urm]re\te evolu[ia dezvolt]rii copilului \i modul în care p]rin[ii acestuia î\i exercit] drepturile \i î\i îndeplinesc
obliga[iile cu privire la copilul care a beneficiat de o m]sur] de protec[ie special] \i a fost reintegrat în familia sa;
j) colaboreaz] cu direc[ia general] de asisten[] social] \i protec[ia copilului în domeniul protec[iei copilului \i transmite
acesteia toate datele \i informa[iile solicitate din acest domeniu;
k) urm]re\te punerea în aplicare a hot]rârilor comisiei pentru protec[ia copilului/instan[ei de tutel] referitoare la prestarea
de c]tre p]rin[ii ap[i de munc] a ac[iunilor sau lucr]rilor de interes local, pe durata aplic]rii m]surii de protec[ie special].
Art. 9. - (1) Structura organizatoric] \i num]rul de posturi aferent Compartimentului se aprob] de consiliul local, astfel
încât func[ionarea acestuia s] asigure îndeplinirea atribu[iilor ce îi revin potrivit legii.
(2) Consiliul local aprob], prin hot]râre, regulamentul de organizare \i func[ionare al Compartimentului, pe baza
prevederilor prezentului regulamentului - cadru.
(3) Atribu[iile Compartimentului, prev]zute la art. 3, se completeaz] cu alte atribu[ii, în func[ie de caracteristicile sociale
ale comunei, cu respectarea prevederilor legii.
Art. 10. - (1) Finan[area Compartimentului se asigur] din bugetul local.
(2) Finan[area serviciilor sociale \i beneficiilor de asisten[] social] se asigur] din bugetul local, bugetul de stat, din
dona[ii, sponsoriz]ri \i alte forme private de contribu[ii b]ne\ti, potrivit legii.
Art. 11. - (1) Structura orientativ] de personal pentru asigurarea func[ion]rii Compartimentului este urm]toarea:
a) persoana/persoanele responsabil]/responsabile de eviden[a \i plata beneficiilor de asisten[] social];
b) persoana/persoanele cu atribu[ii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asisten[ilor personali;
c) persoana cu atribu[ii în domeniul asisten[ei medicale comunitare, dup] caz.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), în sarcina autorit][ii administra[iei publice locale sunt incluse cel pu[in
urm]toarele obliga[ii:
a) realizarea evalu]rii ini[iale \i a planului de interven[ie de c]tre asistentul social;
b) realizarea atribu[iilor privind asisten[a medical] comunitar] de c]tre asistentul medical comunitar sau mediatorul sanitar.
(3) În vederea exercit]rii atribu[iilor ce îi revin, primarul va asigura încadrarea în Compartiment, cu prioritate, a
asisten[ilor sociali, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modific]rile ulterioare, \i a prevederilor
art. 4 din hot]râre.
(4) Prim]ria va facilita accesul personalului la programe de formare profesional].

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA

HOT}RÂREA Nr.23
din data de 24.04.2018
privind indexarea cu rata infla[iei a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale \i a
altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2019
Consiliul Local al Comunei Crasna;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.3927/23.04.2018;
- raportul compartimentului de impozite \i taxe locale cu nr.3928/23.04.2018;
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind codul civil, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.5 alin.(1) lit. a) \i alin.(2) , art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30, art.761 alin.(2) \i (3) din Legea
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273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.h), art.491 alin.(1) \i (2) din Titlul IX - Impozite \i Taxe Locale , din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificarile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur] fiscal];
- prevederile art.36 alin.(2) lit.@@b@@, alin.(4) lit.@@c@@din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modificarile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001,

HOT}R}|TE:
Art.1. Începând cu anul fiscal 2019, nivelul valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale \i a altor taxe asimilate
acestora, amenzilor, datorate de contribuabili, persoane fizice \i juridice, se indexeaz] cu 1,3%, fa[] de nivelul valorilor
impozabile, impozitelor, taxelor locale \i a altor taxe asimilate acestora, amenzilor datorate de contribuabili, persoane
fizice \i juridice pentru anul fiscal 2018, astfel cum au fost stabilite prin Hot]r`rea Consiliului Local al Comunei Crasna
nr.82/28.11.2017.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] primarul comunei \i aparatul de specialitate al primarului.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Comunei Crasna;
- Compartiment buget -contabilitate;
- Compartiment impozite \i taxe locale;
- Site - ul www.primariacrasna.ro;
- Dosar Hot]râri.
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