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RAPORT DE ACTIVITATE 2021
VICEPRIMAR ALBU DORIN

în anul 2021 am participat la un număr de 11 ședințe ordinare, 11 ședințe extraordinare și 11 
ședințe extraordinare cu convocare de îndată ale Consiliului Local ai Municipiului Sebeș.

Am participat, în calitate de președinte, la toate ședințele Comisiei Econimice, în cadrul căreia 
s-au discutat și avizat prioectele de hotărâre care se vor regăsi pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului 
Local al Municipiului Sebeș.

Am fost președintele ședințelor Consiliului Local al Municipiului Sebeș în perioada 31.03.2021
27.05.2021.

în data de 04.08.2021 am fost ales viceprimar, potrivit HCL nr. 204/04.08.2021.

în anul 2021 am inițiat următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind HCL nr. 246/2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate pe principalele domenii de activitate.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 311/2017 și a Devizului General 

actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții ''Reabilitare instalații termice, 
instalații climatizare clădire Primăria Municipiului Sebeș"- conform prevederilor 
Ordonanței nr. 15/2021

în calitate de viceprimar am avut audiențe în zilele de miercuri, sau ori de câte ori a fost 
nevoie, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din Parcul Arini.

Conform dipoziției 330/2021 pe perioada exercitării mandatului de viceprimar mi-au fost 
delegate următoarele atribuțiuni:

1. îndrumarea, coordonarea și supravegherea activității Compartimentului Patrimoniu și 
Transport și a Compartimentului Registrului Agricol din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Sebeș

2. îndrumarea, coordonarea și supravegherea activității de resurse umane și salarizare din 
cadrul Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane, precum și repartizarea și semnarea 
documentelor ce privesc aceste activități

3. îndrumarea, coordonarea și supravegherea activităților Direcției Generale de Asistanță 
Socială, Medicală și Comunitară Sebeș.



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, MEDICALĂ Șl COMUNITARĂ SEBEȘ

DGASMC Sebeș este acreditată ca furnizor public de servicii sociale, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările 
și completările ulterioare.

Misiunea Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș constă în 
aplicarea la nivel local a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, 
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și altor persoane, grupuri sau comunități 
aflate în nevoie socială, domiciliate pe raza municipiului Sebeș, prin acordarea beneficiilor sociale și 
furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. Astfel, specialiștii cu atribuții în 
domeniul asistenței și protecției sociale din cadrul direcției participă activ la evaluarea inițială, 
elaborează planurile de intervenție, fac o evaluare complexă a cazurilor atunci când se impune, 
elaborează planul individualizat de asistență și îngrijire, implementează măsurile prevăzute în planul 
de intervenție și în planul individualizat și monitorizează și evaluează acordarea serviciilor și a 
beneficiilor sociale.

Beneficiile și serviciile sociale oferite de DGASMC Sebeș se adresează locuitorilor municipiului 
Sebeș care se află în situație de nevoie socială și care îndeplinesc condițiile legale de acordare.

Beneficiile care se acordă la nivel local sunt:
> Venitul minim garantat;
> Ajutor de înmormântare/ajutor urgență;
> Alocația pentru susținerea familiei
> Acordarea alocației de stat pentru copii;
> Acordarea indemnizației pentru creșterea și îngrijirea copilului;
> Acordarea de ajutoare bănești pentru încălzirea locuinței cu lemne, combustibili 

petrolieri și energie electrică, pentru beneficiarii de venit minim garantat.
> Distribuirea laptelui praf pentru nou-născuți provenit de la DSP Alba;
> Indemnizația lunară a persoanelor cu handicap;
> Plata asistentului personal;
> Abonamente gratuite pentru transportul public local pensionarilor cu pensii până la 

2000 lei, persoanelor cu handicap grav și accentuat precum și însoțitorilor, asistenților personali și 
pensionarilor;

> Tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;
> Măști medicale de protecție;
> Ajutoare sociale natura (alimente, îmbrăcămite, jucării etc)

Serviciile sociale oferite:
> Servicii de informare, consiliere socială și mediere socială;
> Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap 

prin asistentul personal;
> Servicii de tip centru de zi pentru copiii cu dizabilități și adulți cu dizabilități;
> Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;
> Servicii socio-medicale persoanelor vârstnice;
> Servicii de tip centru de zi pentru persoane vârstnice;
> Servicii de găzduire a persoanelor fără adăpost;



>
>
>

Servicii oferite victimelor violenței domestice;
Serviciul comunitar- Ambulanța socială înființată în anul 2021 în urma reorganizării. 
Servicii de acordare a mesei calde persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.

La nivelul Municipiului Sebeș, în anul 2021, s-au acordat următoarele beneficii sociale:

Nr. crt Beneficii sociale stabilite și 
monitorizate de către 

DGASMC Sebeș

Număr dosare/număr 
beneficiari

Sume aprobate Sume 
consumate

1 Venit minim garantat 
conform Legii nr. 416/2001

28 dosare/44 
beneficiari

Drepturile se plătesc 
de AJPIS Alba

2 Alocația de susținere a 
familiei conform Legii nr. 
277/2010

24 dosare/56 
beneficiari

Drepturile se plătesc 
de AJPIS Alba

3 Ajutoare de urgență 
conform HCL nr. 85/2017 
modificată și completată

22 88.000 lei 79.914 lei

4 Alocații de stat conform 
Legii nr. 61/1993 
actualizată

425 de dosare 
preluate din care:
120 drepturi noi 
stabilite;
78 drepturi noi 
stabilite pentru 
copiii născuți în 
străinătate;
227 de cereri pentru 
drepturi deja 
stabilite, dar care au 
solicitat modificări 
(fie că s-a schimbat 
titularul alocației de 
stat, fie că s-a 
schimbat domiciliul, 
contul etc)

Drepturile se plătesc 
de AJPIS Alba

5 Indemnizația pentru 
creșterea copilului conform 
OUG nr. 111/2010 
actualizată

400 dosare preluate 
din care:
273 dosare pentru 
creșterea copilului 
până la împlinirea 
vârstei de 2 ani

Drepturile se plătesc 
de AJPIS Alba



6 respectiv 3 ani;
37 dosare pentru 
creșterea copilului 
cu vârsta între 3-7 
ani pentru copilul cu 
dizabilități;
90 de dosare de 
acordare a 
stimulentului de 
inserție.

7 Indemnizația acordată 
persoanelor cu dizabilități 
conform Legii nr. 448/2006 
modificată și completată

-60 de dosare 
preluate

2.840.432 
lei

8 Asistenți personali ai 
persoanelor cu dizabilități 
conform Legii nr. 448/2006 
modificată și completată

-110 asistenți 
personali

3.830.816 
lei

9 Ajutor pentru încălzirea 
locuinției conform Legii nr. 
226/2021 privind măsurile 
de protecție socială în 
perioada sezonului rece 
noiembrie 2021-martie 
2022

227 dosare aprobate 
pentru încălzirea cu 
gaze naturale/381 
de beneficiari;
105 dosare aprobate 
pentru încălzirea cu 
combustibili solizi 
sau lichizi (lemne) 
/232 beneficiari.

20200 lei/lună 
sumele vor fi virate 
lunar de AJPIS Alba 
furnizorilor de gaze 
naturale

95.680 lei

20200 lei
/lună X 5 
luni

95.680 lei

10 Suplimentul pentru energie 
conform Legii nr. 226/2021

236 dosare aprobate 
pentru suplimentul 
de energie pentru 
gaze naturale/394 
beneficiari;
315 dosare aprobate 
pentru supliment 
energie consum de 
energie electrică 
/586 beneficiari

105 dosare pentru 
supliment pentru 
consumul de 
combustibili solizi 
sau lichizi( lemne.

2360 lei/lună 
sumele sunt virate 
lunar de AJPIS Alba 
furnizorilor de gaze

9450 lei/lună 
sumele sunt virate 
lunar de AJPIS Alba 
furnizorilor de energie 
electrică

2100 lei/luna 
sumele sunt achitate 
în numerar prin 
caseria DGASMC 
Sebeș titularilor

2360 
lei/lună



butelie gaz)/232 
beneficiari

11 întocmirea, verificarea 
listelor și distribuirea de 
pachete cu produse de 
igienă și alimentare 
conform OUG 84/2020 
emisă pentru stabilirea 
unor măsuri necesare în 
vederea implementării 
Programului Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate -POAD

376 persoane 
defavorizate au 
pachete de igienă (3 
tranșe-respectiv 
1128 pachete de 
igienă);
376 pachete de 
produse alimentare 
(1 tranșă).

Bugetul fondului de 
ajutor european 
destinat celor mai 
defavorizate persoane

12 Tichete mese calde 17 persoane 180lei /lună/12 luni 36.720 lei

13 Măștile de protecție 33100 măști au fost 
distribuite școlilor.

14 Acordarea de gratuități pe 
mijloace de transport în 
comun pensionarilor, 
persoanelor cu handicap, 
asistenților personali

808 pensionari 
117 persoane cu 
handicap grav sau 
accentuat

170.000 lei 165.312 lei

Menționăm că, pentru acordarea unor beneficii sociale, personalul de specialitate a efectuat 
anchete sociale la domiciliul solicitanților.

Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin DGASMC Sebeș, acordă o atenție deosebită 
dezvoltării politicilor de asistență socială și punerii în aplicare a parteneriatelor încheiate cu diverse 
instituții publice, asociații și fundații. Astfel că DGASMC Sebeș are încheiate protocoale de 
colaborare/acorduri de parteneriat cu ONG-urile care administrează și furnizează servicii sociale pe 
raza Municipiului Sebeș.

Având în vedere acordul de parteneriat încheiat între DGASMC Sebeș și Filantropia Ortodoxă 
Sebeș nr. 19627/04.12.2020, în baza HCL nr. 254/2020 privind acordarea serviciului social ADĂPOST 
DE NOAPTE, situat în Sebeș, strada Mihail Kogalniceanu bl. 165, s-au desfășurat următoarele activități:

Serviciul social ADĂPOST DE NOAPTE desfășoară activități de protecție socială a persoanelor 
cu vârsta peste 18 ani, fără adăpost, sprijin familial cu venituri reduse care solicită adăpost de noapte. 
Scopul serviciului social este sprijinirea reintegrării sociale, combaterea marginalizării sociale și a 
excluderii sociale a persoanelor fără adăpost prin asigurarea găzduirii pe timp de noapte, acordare 
hrană, servicii de consiliere socială, spirituală, pentru un număr maxim de 10 persoane.

Cuantumul subvenției este de 9942/lună.
în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială. Filantropia 
Ortodoxă Sebeș a beneficiat de subvenție în limita sumei de 559. 200 lei pentru acordarea a 150 de 
porții de hrană, prin serviciul social licențiat-SERVICIUL MOBIL DE ACORDARE A HRANEI.

Principalii beneficiari ai hranei calde sunt beneficiari ai venitului minim garantat, a alocației de 
susținere a familiei, persoane vârstnice singure cu venituri reduse, fără aparținători, sau vârstnici aflați 



în stare de dependență, familii monoparentale, bolnavi cronici, copii proveniți din sistemul de 
protecție socială etc. Mâncarea este transportată zilnic la domiciliul beneficiarilor cu autoturisme 
autorizate pentru transport hrană, fiind respectate toate normele igienico-sanitare.

Pentru că dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul municipiului Sebeș reprezintă o prioritate 
pentru fiecare categorie de persoane aflate în situații de vulnerabilitate. Consiliul local, prin DGASMC 
Sebeș, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 
personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, a încheiat o 
convenție provizorie cu Asociația Diakoniewerk International pentru subvenționarea următoarelor 
servicii sociale:

• Centrul Ocupațional pentru persoane cu dizabilități Sebeș- pentru un număr de 10 
persoane asistate, cu o subvenție de 27.000 lei/an

• Centrul de Zi-0 șansâ pentru scoală -pentru 20 de beneficiari cu o subvenție de 48000 
lei/an

în cadrul centrului O șansă pentru școală, 20 de copii proveniți din familii cu vulnerabilitate 
socială și supuși riscului de abandon școlar beneficiază de sprijin psiho-pedagogic și o masă caldă.

în cadrul Centrului Ocupațional pentru persoane cu dizabilități, cei 20 de adulți beneficiază de 
servicii de recuperare și reabilitare, de terapie ocupațională, artterapie, ergoterapie, pentru 
stimularea abilităților, creșterea stimei de sine și recuperare în vederea reintegrării pe piața muncii.

DGASMC Sebeș a continuat și în anul 2021 parteneriatul cu Organizația Nonguvernamentală 
"Maria Beatrice" din Alba lulia, iar în baza contractului încheiat în anul 2021, 10 copii cu afecțiuni 
neuromotorii au putut beneficia de servicii de recuperare și reabilitare de înaltă calitate, valoarea 
contractului pe anul 2021 fiind de 183.885 lei

Prin parteneriatul încheiat cu Asociația Specializată ACASA-GEPETO din Alba lulia, 5 copii cu 
probleme de autism și de limbaj au beneficiat de servicii de recuperare, valoarea contractului pe anul 
2021 fiind de 17500 lei

în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și 
comunicațional, DGASMC Sebeș a pus la dispoziția persoanelor cu deficiențe de auz sau surdocecitate 
un interpret mimico-gestual, achiziționând o aplicație mobilă, pentru respectarea Legii nr. 27/2020.

în ceea ce privește aplicarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, la nivelul Municipiului Sebeș, prin Compartimentul Protecția Copilului și Consilierea 
Psihosociala a Familiei, s-au desfășurat următoarele activități: specialiștii cu atribuții în domeniul 
protecției și promovării drepturilor copiilor au efectuat, la solicitarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Alba, persoanelor fizice sau instituțiilor publice, anchete sociale cu 
propuneri de instituire a unei măsuri de protecție specială/de menținere a măsurii de protecție, 
(instituire plasament, reevaluare plasament familial) consiliere psihologică/menținerea copilului în 
familie. De asemenea, consiliază, informează și îndrumă familiile cu copii, aflate în situații de risc, cu 
privire la beneficiile și serviciile de care pot beneficia în vederea depășirii situației cu care se 
confruntă, aceste demersuri fiind realizate și pentru cazurile sociale identificate în urma verificărilor 
periodice din teren, urmărindu-se și modul de utilizare a beneficiilor, precum și modul în care părinții 
își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de 
protecție specială și a fost reintegrat în familia sa.

Precizăm că, în colaborare cu specialiștii din cadrul DGASMC Sebeș și DGASPC Alba, s-au 
efectuat ori de câte ori a fost necesar deplasări pe raza municipiului Sebeș, în vederea evaluării 
situației socio-familiale a copiilor pentru care există suspiciunea de abuz/neglijare sau urmează a fi 
reintegrați în familia naturală. Trimestrial, pentru minorii care se află sub măsura de protecție 
specială, respectiv plasament familial, asistenții sociali întocmesc anchete sociale.



Totodată, specialiștii cu atribuții în domeniul protecției copilului monitorizează modul de 
creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și a celor care au 
revenit în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an, conform 
HG nr. 691/2015.

în vederea identificării noilor cazuri de copii care au părinții plecați la muncă în străinătate, în 
trimesrul al IV lea al fiecărui an școlar, școlile transmit listele cu copiii ai căror părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate. După primirea listelor, angajați! din cadrul compartimentului Protecția copilului 
și Consilierea psihosocială a familiei efectuează vizite la domiciliile minorilor și întocmesc fișele de 
observații și identificare a riscurilor.

în vederea prezentării minorilor la Comisia pentru protecția copilului, pentru încadrarea în 
grad de handicap, precizăm că s-au efectuat, în cursul anului 2021, 117 anchete sociale și 33 pentru 
cei care necesită cerințe educaționale speciale, elevi și preșcolari care se află în unități de învățământ 
special, dar și în învățământul de masă, solicitate la recomandarea medicului specialist prin certificatul 
medical emis.

Totodată, la solicitarea Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului Alba, se întocmesc 
trimestrial rapoarte de monitorizare a copiilor cu dizabilități, rapoarte ce urmăresc înregistrarea 
progreselor copiilor în urma transmiterii planurilor de recuperare și reabilitare și modul de utilizare a 
beneficiilor sociale de către părinte/reprezentantul legal.

în cadrul DGASMC Sebeș s-au întocmit următoarele documente:

Nr. 
crt.

Anchete sociole/rapoorte/fișe de monitorizare Număr 
documente

1 Anchete sociale în vederea reintegrării minorilor în familie 150

2 Anchete în vederea obținerii /reinoirii /schimbării atestatului de ASISTENT 
MATERNAL PROFESIONIST

3

3 Anchete pentru prevenirea unor situații de risc și monitorizarea tinerilor 
care au părăsit sistemul de protecție socială

48

4 Anchete sociale pentru instanțe de judecată și birou notarial în vederea 
desfacerii căsătoriei, încredințării minorilor, stabilirii domiciliului, 
exercitarea autorității păritești

78

5 Monitorizare mame minore 15

5 Anchete sociale în vederea încadrării în grad de handicap 117

7 Anchete sociale pentru evaluarea copiilor cu cerințe educaționale speciale 
și adaptare curiculară

33

8 Rapoarte monitorizare copii încadrați în grad de handicap 102

9 Fișe de observație și identificare riscuri pentru copiii ai căror părinți sunt 
plecați în străinătate

63

10 Anchete sociale pentru delegarea autorității părintești 23

11 Anchete sociale pentru risc/neglijare 18

12 Anchete sociale pentru acordarea burselor școlare 15



13 Audiere minori care au săvârșit fapte de natură penală sau au fost parte 
vătămată

28

14 Sesizări privind violența domestică 4

15 Monitorizarea conform Legii nr. 272/2004 a relațiilor personale cu minorul 
atunci când programul de vizită stabilit de instanță nu este respectat de 
către unul dintre părinți

2

Prin compartimentul Monitorizare și Protecția Persoanelor Vârstnice și a Persoanelor cu 
Dizabilități, s-au efectuat 560 anchete încadrare în grad de handicap, evaluări socio-medicale pentru 
stabilirea pensiei de invaliditate-27. De asemenea, s-au întocmit TI anchete sociale în vederea 
instituționalizării în centre rezidențiale, s-au eliberat 56 legitimații de parcare pentru persoanele cu 
handicap și au fost soluționate 15 sesizări.

în perioada ianuarie-decembrie 2021, s-au efectuat 1018 rapoarte de monitorizare a 
persoanelor cu handicap, anchete care nu au evidențiat aspecte negative sau alte elemente 
semnificative care să justifice posibile situații de neglijare abandon a persoanei cu dizabilități.

în ceea ce privește activitatea Compartimentului Monitorizare asistenți persoanii și 
indemnizații persoane cu handicap, în perioada ianuarie-decembrie 2021, s-au întocmit următoarele;

A/r. 
crf.

Angajări asistenți personali/Acordări indemnizații iunare 
persoanelor cu handicap/monitorizare activitate

Număr contracte/fișe de
monitorizare /anchete sociale

1 Au fost angajați 30 asistenți personali (ianuarie- 
decembrie 2021)

S-au încheiat 30 contracte
S-au întocmit 30 anchete 
sociale

2 S-au acordat 60 indemnizații lunare noi stabilite în 
perioada ianuarie-decembrie 2021

S-au întocmit 60 de dispoziții 
noi de acordare
S-au întocmit 60 de anchete

3 Activitatea a 110 asistenți personali a fost monitorizată 
1/ la 6 luni

220 rapoarte de monitorizare 
privind activitatea asistenților 
personali.

4 Monitorizarea a 167 persoane cu handicap grav cu 
asistent personal care beneficiază de indemnizații 
lunare

300 rapoarte de monitorizare 
întocmite în perioada ianuarie - 
decembrie 2021

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș, acreditată ca și furnizor 
de servicii sociale, se implică prin acordarea de servicii de informare și consiliere a persoanei vârstnice 
dependente pentru a o ajuta să își continue viața în propria casă, într-un mod cât mai independent 
posibil, iar pe de altă parte familiei acestei persoane ca principal susținător al vârstnicului dependent.



Activitatea serviciului social de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice are rolul de a 
asigura îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu nevoi sociale, prin prevenirea sau 
limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune 
socială. Obiectul de activitate al serviciului de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice îl constituie 
asistența socială la domiciliu a persoanelor vârstnice.

Structura organizatorică a Centrului de îngrijire la Domiciliu a Persoanelor vârstnice a fost 
următoarea: 1 asistent social, 7 îngrijitori la domiciliu, 1 șef serviciu.

Serviciile comunitare asigurate prin Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 
sunt:

a) servicii sociale privind îngrijirea persoanei vârstnice, prevenirea marginalizării sociale și 
sprijinirea pentru reintegrarea socială, sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente, îngrijirea 
locuinței, ajutor pentru menaj și prepararea hranei, precum și evaluarea nevoilor sociale și elaborarea 
unui plan de intervenție, consilierea, asigurarea legăturii cu alte servicii, instituții, însoțirea sau 
reprezentarea vârstnicului în diverse situații de ordin social.

b) servicii socio-medicale privind în principal ajutorul pentru realizarea igienei personale, 
readaptarea capacităților fizice și psihice, antrenarea la activități economice, sociale și culturale, 
promovarea și menținerea unei stări de sănătate optimă a persoanei vârstnice dependente, 
identificarea obiectivă a problemelor de sănătate cu care aceasta se confruntă și stabilirea modalității 
prin care se poate crea o autonomie cât mai ridicată a vârstnicului în propria casă.

Aceste tipuri de servicii permit persoanelor aflate în incapacitate totală sau parțială să trăiască 
cât mai independent posibil în propiul lor cămin și au scopul de a preveni, întârzia și chiar înlocui pe 
cât posibil îngrijirile în mediul spitalicesc sau îngrijirile de lungă durată în instituții de ocrotire.

Prin activitatea serviciului social de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, s-a dorit și se 
dorește:

-prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea vârstnicului pentru integrarea socială- 
stimularea participării persoanei vârstnice la viața socială;

-asigurarea pentru persoanele vârstnice îngrijite a unui maxim posibil de autonomie și 
siguranță;

- oferirea unor condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea 
persoanei vârstnice;

-.menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice;
-.facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;
-.supravegherea și îngrijirea socio-medicală necesară;
-.prevenirea și tratarea consecințelor legate de procesul de îmbătrânire.
în anul 2021, s-au acordat servicii de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice din municipiul 

Sebeș care și-au pierdut parțial sau total autonomia bio-psiho-socială, în vederea prevenirii 
instituționaUzării acestora în centre medico-sociale pentru 42 de persoane.

Prin DGASMC Sebeș se derulează proiectul "Sprijin și îngrijire pentru seniorii Sebeșului" 
proiect POCU 126831, prin care 60 persoane vârstnice aflate în stare de dependenșă beneficiază de 
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de recuperare-reabilitare kinetoterapie și servicii de asistență 
medicală, constând în monitorizarea parametrilor fiziologici (tensiune arterială, glicemie etc). Având 
în vedere gradul de dependență a vârstnicilor, aceștia beneficiază zilnic de o masă caldă, hrana 
livrându-se la domiciliul vârstnicilor prin firma de catering. Serviciile de îngrijire la domiciliu s-au 
prestat de personalul de specialitate în baza programelor de intervenție și a unei planificări lunare.

în ceea ce privește activitatea Centrului de Zi pentru persoane vârstnice Sebeș, acesata s-a 
desfășurat într-un spațiu special amenajat de autoritatea locală, respectiv în sala de protocol a sălii 



de sport "Florin Fleșeriu" din Sebeș, datorită faptului că în sediul licențiat din cartierul Aleea Lac se 
desfășoară campania de vaccinare a populației împotriva virusului SARS-COV-2.

Scopul acestui serviciu social este integrarea/reintegrarea socială a persoanelor vârstnice din 
municipiul Sebeș, în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, prin realizarea unor 
activități care să îi ajute pe vârstnici să poată relaționa, desfășura activități recreative cu impact pozitiv 
asupra stării psihice a acestora de promovare a incluziunii sociale și de creștere a calității vieții 
persoanelor vârstnice.

Principalele activități oferite în cadrul centrului sunt următoarele:
- activități de informare și consiliere socială;
- activități recreative de socializare și petrecere a timpului liber;
- activități practice: ateliere de lucru;
- activități cultural artistice;
- grupuri de discuții tematice;
- activități intergenerații;
- activități în comunitate.
Capacitatea Centrului de Zi pentru persoane Vârstnice este de 50 de beneficiari, iar în anul 

2021 au beneficiat de serviciile centrului 44 de persoane.
Tot prin proiectul POCU 126831 "Sprijin și îngrijire pentru seniorii Sebeșului" au beneficiat de 

servicii sociale ale centrului 62 de persoane vârstnice.
Activitățile planificate și realizate în anul 2021 cu beneficiarii Centrului de Zi pentru persoane 

vârstnice au fost următoarele:
- activități privind educația sanitară legată de prevenirea infectării cu noul coronavirus;
- activitățile de socializare și petrecere a timpului liber sunt cele mai iubite activități de 

beneficiari, astfel că în anul 2020, când situația pandemică a permis, au fost realizate 2 excursii la 
principalele obiective turistice din județul Hunedoara, în data de 17.08.2021 și în județul Brașov, în 
data de 21.09.2021. în județul Hunedoara s-a vizitat Parcul dendrologic din Simeria, urmat de vizitarea 
grădinii "I Giardini di Zoe" din localitatea Banpotoc, vârstnicii servind o masă la sfârșitul zilei la un 
restaurant din apropiere. în județul Brașov a fost vizitată Biserica Neagră din Piața Sfatului, apoi 
vârstnicii au avut posibilitatea reculegerii la Mănăstirea Brâncoveanu, din localitatea Sâmbăta de Sus. 
La sfârșitul zilei, s-a servit masa la un restaurant din apropiere.

- o activitate la fel de apreciată, după o serie de restricții, a fost întâlnirea din data de 
22.07.2021 din Parcul Arini din Sebeș, unde compania Fuchs din România a dorit să prepare bucate 
alese și să-i servească pe seniorii noștri. Pe durata celor patru ore petrecute în aer liber, seniorii au 
socializat, s-au jucat diferite jocuri de societate, toate aceste activități au fost binevenite după o lungă 
perioadă în care nu s-au văzut.

în pragul sfintelor sărbători de iarnă, beneficiarii centrului de zi și-au exprimat dorința de a 
marca sărbătoarea Crăciunului și a aduce recunoștință prin colindă, asfel că aproximativ 100 vârstnici 
au colindat reprezentații autorității locale la Centrul Cultural "Lucian Blaga" Sebeș, unde și-a făcut 
aparația și Moș Crăciun, dăruind din tolba lui cadouri minuate seniorilor noștri.

în ceea ce privește derularea activității în cadrul compartimentului Centrul de Zi pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități, aceasta s-a desfășurat cu respectarea normelor de securitate și de 
prevenire a îmbolnăvirii cu Covid-19.

Persoanele cu dizabilități au beneficiat de următoarele servicii:
• activități de informare și consiliere;
• consiliere psihologică;



• activități de reabilitare și reabilitare funcțională prin ședințele de kinetoterapie, 
artterapie, terapie ocupațională;

• însușirea unor deprinderi de viață independentă;
Activitățile de socializare, de recreere sunt cele mai apreciate de beneficiari, astfel că în anul 

2021, a fost organizată excursia la Alba lulia cu tematica Sâ ne cunoaștem istoria, când s-a vizitat 
Cetatea Alba Carolina, Muzeul Național al Unirii, Catedrala încoronării. Catedrala Romano-Catolică, 
iar la sfârșitul zilei aceștia au putut servi o masă caldă în incinta unui restaurant din șanțurile cetății. 
De asemenea, a fost vizitat Muzeul "loan Raica" din Sebeș, s-a participat la expoziția de pictură 
Artrand Dori Susan, și nu în ultimul rând la Atelierele Toamnei de poveste, activitate realizată în 
colaborare cu Centrul Cultural "Lucian Blaga" Sebeș.

Au fost sărbătorite zilele onomastice ale beneficiarilor. Ziua Interațională a Persoanelor cu 
Dizabilități, zi în care beneficiarii centrului au servit aperitive, dulciuri, pentru a le face ziua mai 
frumoasă și pentru a le dărui speranța că au puterea de a depăși orice obstacol în viață.

în ceea ce privește activitățile desfășurate în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilități, 
putem spune că pentru cei 14 copii activitatea principală a constat în:

• activități de recuperare/reabilitare funcțională respectiv terapii de expresie grafică, 
plastică, expresie corporală, formarea deprinderilor de autoservire, terapii kinetoterapeutice, terapii 
comportamentale, logopedie, terapie cognitivă, terapie ocupațională.

• activități de recreere și socializare (jocuri distractive, plimbare în aer liber, audiții 
muzicale, sărbătorirea zilelor de naștere)

în colaborare cu Centrul Cultural "Lucian Blaga" Sebeș, copiii au participat la Școala Bobocilor 
- Atelierele toamnei de poveste.

în săptămâna premergătoare Crăciunului, atât cei 24 de adulți cu dizabilități, precum și cei 14 
copii l-au așteptat cu nerăbdare și cu emoția revederii pe Moș Crăciun, pentru a primi cadourile 
minunate.

SERVICII SOCIALE NOU ÎNFIINȚATE

în urma reorganizării, conform HCL nr. 79/2021, au fost înființate 2 servicii sociale noi:
1. Ambulanța Socială prin care se furnizează servicii socio-medicale grupurilor vulnerabile din 

comunitate. Ambulanța socială este o structură de sprijin și intervenție al cărei obiectiv de activitate 
vizează realizarea transportului sanitar neasistat, necesară acoperirii măsurilor de protecție socială a 
persoanelor ce reprezintă urgențe sociale. Serviciile ambulanței sociale cuprind: transportul 
persoanelor vârstnice, greu deplasabile la unitățile medicale în vederea efectuării consultațiilor și 
tratamentelor de specialitate; realizarea tratamentului ambulatoriu (tratament injectabil, 
pansamente, analize, RMN, CT etc), transportul minorilor la comisia de handicap sau a persoanelor 
greu deplasabile, transportul persoanelor care necesită chimioterapie, radioterapie, acordarea unor 
măsuri de sprijin în situații de urgență (distribuire de alimente, băuturi calde nonalcoolice, paturi)

2. Centrul de Informare și Consiliere Socială
Scopul serviciului social este de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, 

individuale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, pentru prevenția și combaterea 
riscului de marginalizare socială, a promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții personelor 
aflate în situație de vulnerabilitate, prin asigurarea serviciilor de informare, consiliere, îndrumare, 
precum și de informare a populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile și de 



promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive ale acestora și de prevenire a 
situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile.

Principalele funcții ale serviciului social sunt: informare și consiliere în ceea ce privește 
accesarea sistemului de beneficii și servicii sociale, consiliere juridică, psihologică, consiliere în 
vederea facilitării pe piața muncii, suport pentru obținerea unui loc de muncă, menținerea pe piața 
muncii, facilitarea accesului la cursuri de calificare sau reconversie profesională, activități de 
promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate de conștientizare și de sensibilizare a 
cetățenilor privind riscul de excluziune socială.

Ambele servicii sociale sunt finanțate din fonduri nerambursabile prin proiectul 151867 
Program integrat de Combatere a Excluziunii Sociale pe teritoriul SDL Sebeș, proiect în valoare de 
10.431,398.45 lei în care sunt parteneri și Liceul cu Program Sportiv "Florin Fleșeriu" Sebeș și Școala 
Gimnazială Petrești.

Activitatea Compartimentului de Asistență Medicală, Comunitară și Școlară a fost centrată pe 
activități de prevenire și limitare a infectării cu virusul SARS-COV-2. în cadrul compartimentelor de 
asistență medicală școlară și comunitară activează 2 asistenți medicali comunitari, 12 asistenți 
medicali școlari și 3 medici școlari.

în ceea ce privește activitatea de prevenire și limitare a infecției cu COVID 19, asistenții 
medicali comunitari, școlari și medicii școlari au întocmit 3305 de anchete epidemiologice.

Asistenții medicali comunitari au monitorizat 1029 persoane adulte (vârstnici, persoane cu 
handicap, bolnavi cronici) vulnerabile din punct de vedere social și medical, 25 gravide, 121 copii între 
0-18 ani și s-au identificat, ca urmare a activității din teren 99 de beneficiari noi.

Prin Compartimentul de Asistență Medicală Comunitară s-au desfășurat pe parcursul anului 
următoarele campanii de promovare a sănătății:

1. Ziua Mondială a Sănătății Orale
2. Igiena mâinilor
3. Nici o zi fără activitate fizică
4. Canicula și protecția solară
5. Promovarea vaccinării împotriva Covid-19
6. Luna națională a informării despre efectele consumului de alcool
7. Consumul de antibiotice și automedicație
8. Sănătatea mintală este o prioritate
9. Luna Națională a Informării despre bolile transmisibile HIV, TB
10. Ziua Mondială a Sănătății-12 reguli esențiale derulate pe parcursul anului 2021

Aceste campanii au fost mediatizate prin distribuire de material informativ cetățenilor 
municipiului, prin unitățile de învățământ, prin afișe amplasate în puncte intens circulate de cetățeni, 
ca de exemplu autogara. Piața Dacia, stațiile de autobuz, sediul DGASMC, Casa de Cultură, cabinet 
medical dentar etc și în comunitate, prin discuții libere cu persoanele defavorizate sau cu elevii din 
școli. Totodată, cadrele medicale au deservit pe parcursul verii punctele de caniculă organizate în 
municipiul Sebeș, au asistat la examenele de capacitate și bacalaureat atât în sesiunea de vară, cât și 
cea de toamnă, iar în cadrul excursiilor organizate cu seniorii Sebeșului au supravegheat starea lor de 
sănătate și au intervenit la nevoie, prin acordarea primului ajutor.

în cadrul unităților de învățământ, asistenții medicali împreună cu medicii școlari au efectuat 
triajul epidemiologie al copiilor, examenele de bilanț conform legii, au verificat respectarea normelor 
de igienă în blocul alimentar din cadrul internatelor școlare, precum și respectarea normelor sanitare 
de acordare a mesei prin serviciul de catering. Au fost realizate activități de informare și prevenție a 



îmbolnăvirii cu virusul SARS-COV-2, activități privind o alimentație sănătoasă, activități de igienă și au 
distribuit materiale sanitare elevilor în școli și grădinițe.

în anul 2021, trei cabinete medicale școlare în care activează medicii școlari au fost dotate cu 
obiecte de inventar, materiale sanitare și medicamente, conform Ordinului 438/2021, în valoare de 
43. 910 lei.

în cadrul Compartimentului de Medicină Dentară, în anul 2021, s-au realizat 1144 de 
manopere, care au fost consemnate în registrul de consultații medicale. Pe parcursul anului au fost 
luați în evidență 220 de copii noi, la care s-au întocmit fișe stomatologice cu anexele prevăzute de 
lege (acordul pacientului informat, declarația de consimțământ privind acordul de prelucrare a 
datelor cu caracter personal și chestionarul pentru triajul epidemiologie). Conform registrului de 
consultații medicale, principalele intervenții stomatologice în anul 2021 au fost:

• extracții-191
• obturați! provizorii- 78
• drenaje endodontice-83
• obturați! definitive-346
• sigilări-45
• detartraje și periaje profesionale-115
• consultații- 203
• pansamente calmante-56
• pulpectomii- 23
• scos fire sutură postextracională- 4
Tot în cadrul DGASMC Sebeș funcționează din luna ianuarie 2021 Centrul de vaccinare 

destinat tuturor persoanelor care doresc să se vaccineze pentru a preveni și stopa infecția cu virusul 
SARS-COV-2. Centrul de vaccinare a funcționat și funcționează zilnic de luni până duminică. Conform 
datelor statistice, cca. 37% din populația municipiului s-a vaccinat. Pe parcursul anului 2021, s-au 
organizat 3 maratoane de vaccinare, fiind pe primele locuri ca și număr al persoanelor vaccinate după 
municipiul Alba lulia, precum și caravane mobile de vaccinare la domiciliu ale persoanelor imobilizate 
sau greu deplasabile, cca. 100 persoane.

Bugetul DGASMC Sebeș aferent anului 2021 a fost de 15.735,70 mii lei, cheltuiala fiind de 
13.654,52 mii lei, bugetul a fost utilizat în proporție de 86,77%.

Atât în anul 2021 cât și în anul 2022, obiectivul general al DGASMC Sebeș a fost și va rămâne 
dezvoltarea serviciilor sociale specializate în vederea asigurării accesibilității, transparenței și 
coerenței sistemului în beneficiul persoanei ori familiei aflate în situații specifice de vulnerabilitate 
sau de risc de excludere socială. DGASMC Sebeș își propune și pentru anul viitor ca locuitorii 
municipiului Sebeș și ai localităților arondate să aibă la dispoziție o gamă largă de servicii și prestații 
sociale, ușor accesibile, de calitate și adaptabile nevoilor individuale și globale ale beneficiarului.



COMPARTIMENTUL PATRIMONIU Șl TRANSPORT

Compartimentul Patrimoniu și Transport, în anul 2021, a desfășurat următoarele activități 
conform sarcinilor și obiectivelor de serviciu realizate:

Compartimentul Patrimoniu

- Au fost întocmite rapoarte de specialitate referitoare la administrarea domeniului public și 
privat al Municipiului Sebeș;

- Au fost făcute mai multe identificări topo-cadastrale și înscriere în Cartea Funciară;
- Au fost întocmite Referate, PAC-uri și Ordonanțări de plată;
- S-au făcut raportările statistice solicitate;
- S-au recalculat valorile chiriilor și a concesiunilor și li s-au comunicat titularilor;
- S-au întocmit acte adiționale și s-au făcut prelungiri ale contractelor de închiriere/ 

concesiune locuință, locuințe ANL, cabinete medicale etc;
- S-au făcut dări în administrare, precum și preluări;
- S-a făcut lunar calculul amortizărilor și s-a verificat corelația cu contabilitatea;
- S-au operat modificări în programul de evidență tehnico-operativă a HCL-urilor;
- S-au întocmit dispoziții;
- S-au recalculat chiriile la locuințele tip ANL, conform modificărilor legislative;
- S-a participat în toate comisiile în care am fost nominalizați prin Dispoziție de Primar;
- S-au comunicat în termen răspunsurile la cererile sau sesizările primite pentru soluționare;
- S-au emis autorizații pentru terase sezoniere;
- S-au actualizat dosarele la locuințele ANL;
- S-au operat contractele în programul Simtax;
-S-au operat serviciile privind managementul energetic;
-S-au operat serviciile privind iluminatul public;
- S-au operat serviciile privind consumul de energie electrică lunar;
- S-au întocmit și s-au transmis adrese și somații pentru debitele restante;
- S-au întocmit punctajele de atribuire a locuințelor din domeniul privat al Municipiului Sebeș;
- S-au operat serviciile de iluminat public;
- Au fost făcute deplasări în teren, (predări-primiri, verificări locuințe, dispoziții etc.);
- S-a făcut inventarierea patrimoniului;
- S-a făcut preluarea Cimitirului Municipal Sebeș;

Compartimentul Transport

- S-au făcut modificări ale unor autorizații de transport și autorizații de taxi;
- S-au eliberat autorizații de transport;
- S-au retras autorizații de transport;
- S-au acordat vize anuale pentru autorizații de taxi;
- S-au întocmit Certificate de radiere și documentații aferente;
- S-au întocmit Certificate de înregistrare și documentații aferente;
- S-a completat registrul de evidență a vehiculelor care nu se supun înmatriculării;
- S-a completat registrul autorizațiilor de transport și registrul autorizațiilor de taxi;



- S-au înregistrat în registru cerererile de radiere mopede și s-au întocmit formalitățile;
- S-a ținut evidența situației vizelor de taxi;
- S-au eliberat acte și s-au furnizat informații privind înlocuirea de autovehicule;
- S-au întocmit dosarele de radiere mopede;
- S-au acordat consultații unor cetățeni în legătură cu obținerea autorizațiilor taxi;
- S-au pregătit formulare pentru obținerea vizei de valabilitate a autorizațiilor de transport;
- S-au întocmit acte adiționale la contractul de atribuire în gestiune delegată;
- S-au efectuat studii și au avut loc discuții privind transportul prin curse regulate, precum și 

referitoare la stații taxi;
- S-au verificat rapoartele lunare privind transportul public local de persoane prin curse 

regulate;
- S-au întocmit caiete de sarcini, licențe de traseu, acte adiționale - activități legate de 

transport public local de persoane prin curse regulate.

Compartiment Registrul Agricol

în cursul anului 2021, în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, s-au desfășurat 
următoarele activități:

- S-au verificat, în Registrul Agricol, pentru conformitate, existența datelor înscrise și s-au 
eliberat cetățenilor adeverințe necesare la SPCLEP, DAS, APIA, Electrica și alte entități.

- Au fost întocmite 110 atestate și 110 carnete de producător.
- Au fost rezolvate 759 diverse cereri și solicitări ale cetățenilor.
- S-a verificat documentația și s-au întocmit 149 oferte de vânzare terenuri ale persoanelor 

fizice, s-au eliberat adeverințele finale și de sit, conform Legii 17/2014.
- Au fost verificate și înregistrate 245 contracte de arendare.
- Au fost întocmite 8 documentații pentru atribuire teren aferent casei de locuit, conform art. 

35 din Legea 18/1991, prin emiterea Ordinului Prefectului.
- Au fost întocmite 35 documentații pentru actualizare sau eliberare titluri de proprietate 

conform Legii 18/1991.
- Au fost actualizate documentațiile pentru acordarea despăgubirilor conform Legilor 

165/2003, 247/2005.
- S-a finalizat etapa a IV-a a Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, cu 2056 cărți 

funciare deschise pentru o suprafață de 799 hectare, în valoare de 130.900 lei, prin atragerea de 
fonduri A.N.C.P.I.

- A fost încheiat un contract de prestări servicii cu cofinanțare, prin Programul Național de 
Cadastru și Carte Funciară, pentru un număr de 2900 de imobile în 13 sectoare cadastrale, în valoare 
de 310.000 lei, cu cofinanțare din fonduri A.N.C.P.I.

- A fost încheiat un contract de prestări servicii, prin Programul Național de Cadastru și Carte 
Funciară, etapa a Vll-a, pentru un număr de 1009 de imobile în 6 sectoare cadastrale, în valoare de 
160.000 lei, cu finanțare integrală din fonduri A.N.C.P.I.

- S-au contractat și realizat identificarea și înscrierea în Cartea Funciară a unui număr de 25 
străzi și alte obiective din domeniul public și privat al Municipiului Sebeș, s-au realizat studii 



topografice și geologice pentru obiective de investiții finanțate de la buget sau fonduri 
nerambursabile.

- A fost realizat Planul Urbanistic Zonal pentru terenul situat în Lancrăm, Șirinii Lancrămului; 
identificat cu CF 80600-Sebeș, 79629-Sebeș, în vederea dezvoltării zonei industriale.

- S-a colaborat cu Compartimentul Proiecte pentru clarificarea unor aspecte cerute de 
Autoritățile de Management.

- Au fost întocmite situațiile solicitate de către Direcția Agricolă, Prefectură, Direcția de 
Statistică, au fost întocmite listele necesare desfășurării Recensământului Agricol Național.

- A fost consultată arhiva pentru a găsi informații necesare cetățenilor și întocmirii 
documentațiilor.

- S-a participat la ședințele operative și ședințele Comisiei locale de fond funciar.
- Au fost făcute deplasări în teren și verificate reclamați! și sesizări depuse de cetățeni, au fost 

întocmite răspunsuri cu privire la măsurile luate și au fost comunicate.
- Au fost făcute verificări ale limitelor de proprietate pentru clarificarea vecinătăților între 

proprietari particulari și Municipiul Sebeș.
- Au fost întocmite proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, rapoarte de specialitate.
- S-a colaborat cu alte compartimente pentru soluționarea diverselor probleme curente. S-au 

făcut deplasări în teren pentru identificarea și verificarea unor amplasamente de investiții.
- Au fost îndeplinite și alte sarcini trasate de șefii ierarhici superiori.

SERVICIUL CHELTUIELI ȘI RESURSE UMANE

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate, Serviciul 
Cheltuieli si Resurse Umane este un serviciu de specialitate prin intermediul căruia autoritatea 
publică asigura managementul financiar-contabil pentru întreaga activitate economică a Municipiului 
Sebeș.

Serviciul Cheltuieli si Resurse Umane și-a desfășurat activitatea prin intermediul 
următoarelor birouri și compartimente:

-Birou Buget Finanțe Contabilitate Salarizare;
-Compartimentul Resurse Umane.

în anul 2021 activitățile desfășurate de către Biroul Buget Finanțe Contabilitate Salarizare s
au axat pe:

1. Pregătirea și întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Sebeș, a 
rectificărilor de buget, incluzând bugetele direcțiilor și serviciilor publice precum si instituțiilor de 
invatamant preuniversitar de stat aflate in subordinea Consiliului Local Sebeș.

o pregătirea și Întocmirea bugetului initial de venituri și cheltuieli al municipiului - 1 hotărâre 
a Consiliului Local ( HCL nr. 129/2021 privind aprobarea bugetului general centralizat al 
Municipiului Sebeș pe anul 2021 precum si estimări 2022-2024) asigurarea publicării acestor 
date pe pagina de internet a Municipiului Sebeș ;

o rectificări și modificări ale bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului - bugetul propriu, 
bugetele direcțiilor și serviciilor publice subordonate si al instituțiilor de invatamant 



preuniversitar de stat aflate in subordinea Consiliului Local Sebeș - 13 hotărâri ale Consiliului 
Local;

o întocmirea bugetului local precum si bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate 
partial sau integral din venituri proprii, detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la 
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli pe anul 2021 si estimări pe anii 2022-2024 
al municipiului Sebeș ( estimări pe 4 ani);

o efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între 
programele aprobate în cadrul unui capitol pentru bugetul propriu și bugetele direcțiilor și 
serviciilor publice subordinate si instituții de invatamant preuniversitar de stat aflate in 
subordinea Consiliului Local Sebeș - 32 dispoziții ale primarului.

2. Urmărirea execuției bugetului de venituri și cheltuieli

o urmărirea, centralizarea și analizarea bugetului pe partea de cheltuieli al Municipiului Sebes- 
permanent;

o pregătirea spre aprobare a conturilor trimestriale de execuție a bugetelor, precum si situația 
financiară anuală - 4 proiecte de hotărâri; asigurarea publicării acestor date pe pagina de 
internet a Municipiului Sebeș - trimestrial

o colaborarea cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de lucru al primarului, 
cu direcțiile și serviciile publice, precum si cu instituțiile de invatamnt preuniversitar de stat, 
în vederea elaborării și executării bugetului municipiului - permanent;

o angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor Municipiului Sebeș, precum și 
organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, in conformitate cu 
Ordinul nr.l .792/2002 - Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea 
și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 
angajamentelor bugetare și legale (s-au Întocmit 654 PAC-uri, aprox.3844 Ordonantari de 
plata si 4238 Ordine de plata)

o transmiterea în aplicația “Control Angajamente bugetare “ prin Punctul Unic de Acces al 
Ministerului de Finanțe - în cadrul sistemului național de raportare FOREXEBUG a 
bugetului pentru activitatea proprie a Municipiului Sebeș; operarea rezervărilor de credite 
bugetare si recepții in vederea asigurări sumelor necesare plăților prin Trezoreria Sebeș.

3. Activități privind asigurarea finanțării aparatului propriu și a direcțiilor și serviciilor 
subordonate municipiului Sebeș, precum si a unităților de invatamant preuniversitar de stat aflate 
in subordinea Consiliului Local Sebeș

o întocmirea deschiderilor de credite bugetare pe capitole și ordonatori pe baza notelor 
justificative si cererilor de deschidere de credite potrivit prevederilor stabilite prin bugetul 
de venituri și cheltuieli, luând în considerare solicitările fundamentate ale subunutăților, 
precum și ale compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de lucru al primarului - 
lunar și ori de câte ori a fost necesar; ( au fost Întocmite 339 de dispoziții bugetare de 
repartizare, 339 note justificative si 339 de cereri de deschidere si 20 dispoziții bugetare de 
retragere).



4. Activități legate de proiecte cu finanțări nerambursabila si împrumuturi interne pentru investiții

o întocmirea și raportarea către Ministerul Finanțelor Publice situația privind creditele interne 
pentru investiții, conform OMF nr. 1059/2008 - lunar;

o actualizarea, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, a datelor cu privire ia 
finanțări rambursabile și asigurarea publicării acestor date pe pagina de internet a 
Municipiului Sebeș - trimestrial;

o colaborarea cu Compartimentul Proiecte cu finanțare interna si internaționala pentru 
Întocmirea a 15 Cereri de Rambursare pentru 7 proiecte cu finanțare nerambursabila.

5. Act ivitati legate de organizarea și conducerea evidenței contabile, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare

Activitățile de la punctul 5 presupune următoarele acțiuni: 
contabilitatea capitalurilor contabilitatea mijloacelor fxe și evidență operativă la 
locurile de folosire, astfel încât să răspundă cerințelor privind asigurarea controlului 
gestiunii mijloacelor fixe;
contabilitatea materialelor și a obiectelor de inventar;
contabilitatea mijloacelor bănești; 
contabilitatea deconturilor;
contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor conform clasificatiei bugetare

De asemenea un aspect important al activitatilor legate de contabilitate este transmiterea 
lunara, trimestriala si anuala prin Punctul Unic de Acces al Ministerului de Finanțe - în cadrul 
sistemului național de raportare FOREXEBUG pentru activitatea proprie a Municipiului 
Sebeș, a următoarelor formulare: FI 118, FI 115, FI 127, FI 102, FI 114, FI 122, F 1123, 
FI 111, FI 112, FI 105, FI 107, FI 1 13, FI 110, FI 125 pentru anul 2021.

6. Activitatea de control financiar preventiv

o Conducerea registrului operațiunilor supuse vizei CFPP în condițiile OG 119/1999 
modificată și OMF 923/2014, privind controlul intern șl controlul financiar preventiv propriu 
si aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu pe toate documentele conform OMF 
923/2014 pentru un număr de 5719 operațiuni pe anul 2021.

7. Alte activități

o raportarea lunară a situația plăților restante si a bilanțului scurt centralizat la nivelul 
Municipiului Sebeș la DGFP a județului Alba;

o raportarea lunară a situația plăților pentru monitorizare cheltului de execuție COVlD-19 
centralizat la nivelul Municipiului Sebeș la DGFP a județului Alba

o Raportare trimestriala a situațiilor financiare conform Ordinelor Ministerului de Finanțe, 
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea 
situațiilor financiare trimestriale, prin centralizarea situațiilor financiare pentru activitatea 
proprie si a activitatilor finanțate partial sau integral din venituri propria (Raportări 
financiare la 31.03.2021, 30.06.2021,30.09.2021 si 31.12.2021);

o centralizarea și depunerea la DGFP a județului Alba a situației privind monitorizarea 
cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu si unitățile subordonate, indiferent de modul 
de finanțare - lunar;



©depunerea acestei situații defalcate pe categorii de personal (funcționar public, personal 
contactual, alte categorii) - trimestrial.

Sinteza cheltuielilor pe anul 2021

încheierea execuției bugetare aferente anului 2021 s-a efectuat în conformitate cu prevederile 
legale aflate în vigoare la data de 31.12.2021.

Cheltuielile anului 2021 au fost prevăzute în sumă de 108.278.010 lei și s-au efectuat plăți 
în sumă de 77.921.388 lei.

A.Cheltuielile bugetului local (sursa A) efectuate în anul 2021 sunt structurate 
astfel:

□ Autorități executive - cap.51.02 cu o prevedere bugetara de 21.844.610 Iei, au fost efectuate 
plăți în sumă de 16.150.144 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 6.127.122 lei, 
cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.793.064 lei, finanțări nerambursabile 3.680.872 lei 
și cheltuieli de capital în sumă de 4.593.804 lei;

□ Aite servicii publice generale - cap.54.02 cu o prevedere bugetara de 834.130 lei, au fost 
efectuate plăți în sumă de 447.078 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 441.105,00 lei, 
cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 5.973 lei, pentru susținerea activitatii Serviciul Public 
de Evidența Persoanelor.

□ Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - cap.55.02 cu o prevedere bugetara de 
93.000 lei, au fost efectuate plăti in suma de 90.531 lei, reprezentând dobânzi;

□ Ordine publica si siguranța naționala - cap. 61.02 cu o prevedere bugetara de 4.017.120 Iei, 
au fost efectuate plăți în sumă de 3.579.122 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 
2.507.202 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 491.051 lei și cheltuieli de capital în 
sumă de 581.561 lei. în cadrul capitolului au fost efectuate plăți pentru Politia Locală in 
cuantum de 2.683.381 lei Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al municipiului Sebeș 
cu suma de 755.809 lei, de asemenea in cursul anului au fost efectuate plăti pentru alt acțiuni 
139.932 (pentru gestionarea câinilor fara stapan).

D învățământ - cap.65.02 cu o prevedere bugetara de 12.047.400 lei, au fost efectuate plăți în 
sumă de 7.641.834 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 143.966 Iei, cheltuieli cu 
bunuri și servicii în suma de 3.478.308 lei, transferuri in suma de 652.470 lei, asistență socială 
în sumă de 281.282 lei, burse în sumă de 1.122.452 lei, cheltuieli cu fînantatea proiectelor cu 
finanțare nerambrursabile in suma de 289.865 lei și cheltuieli de capital în sumă de 1.692.080 
lei;

□ Sănătate - cap.66.02 cu o prevedere bugetara de 5.751.100 Iei, au fost efectuate plăți în sumă 
de 5.135.763 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 1.194.664 lei, cheltuieli cu bunuri 
și servicii în sumă de 787.230 lei, transferuri în sumă de 2.819.225 lei lei, finanțări proiecte 
369.557 lei.

□ Cultura, recreere si religie - cap.67.02 cu o prevedere bugetara de 5.050.630 lei, au fost 
efectuate plăți în sumă de 3.200.281 lei, din care cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 
260.962 lei, transferuri în sumă de 2.444.374 Iei, alte cheltuieli 117.922 lei și cheltuieli de 
capital în sumă de 378.748,00 lei.



□ Asistență socială - cap.68.02 cu o prevedere bugetara de 15.500.760 lei, au fost efectuate plăți 
în sumă de 13.537.415 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 7.475.086 lei, cheltuieli 
cu bunuri și servicii în sumă de 1.468.300 lei, asistență socială în sumă de 3.183.158 lei, alte 
cheltuieli 703.696, cheltuieli cu finantatea proiectelor cu finanțare nerambrursabile in suma de 
650.442 lei și cheltuieli de capital în sumă de 161.001 lei.

□ Locuințe, servicii si dezvoltare publica - cap. 70.02 cu o prevedere bugetara de 33.042.960 lei, 
au fost efectuate plăți în sumă de 23.289.540 lei, din cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 
2.119.830 lei, transferuri 19.867.499 și cheltuieli de capital în sumă de 1.274.996 lei si cheltuieli 
cu finantatea proiectelor cu finanțare nerambrursabile in suma de 27.215 lei.

□ Protecția mediului - cap, 74.02 cu o prevedere bugetara de 6.892.250 lei, au fost efectuate plăți 
în sumă de 3.627.804 lei, reprezentând cheltuieli de capital;

□ Transporturi - cap.84.02 cu o prevedere bugetara de 3.204.050 lei, au fost efectuate plăți în 
sumă de 1.222.564 lei, din care cheltuieli de capital în sumă de 340.212 lei, si rambursări de 
credite in suma de 882.352 lei.

Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 în anul 2020, la nivelul Municipiului Sebeș, s-au luat măsuri privind 
limitarea extinderii și combaterea acestei epidemii. în acest context, finanțarea din bugetul local a 
unor cheltuieli generate de această situație a fost în sumă de 831.379 lei.

Cheltuielile bugetului local (sursa A)_2020 pe titluri de cheltuiala

■ Cheltuieli cu bunuri și 
servicii; 10.404.718,00Dobânzi aferente 

datoriei publice interne 
directe; 90.531,00

Transferuri intre 
unități ale 

administrației 
publice locale; 
25.131.098,00

Restituiri din
fin.an.prec; -205.593,00

■ Burse; 1.944.070,00

■ Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 

nerambursabile;
5.017.951,00

■ Asistenta sociala;
3.464.440,00

■ Cheltuieli de capital; ■ Rambursări de 
12.650.206,00 Împrumuturi; 

882.352,00

■ Transferuri; 652.470,00

B. Cheltuielile, centralizate pe sursele de finanțare E, F și G, ale anului 
2021 au fost prevăzute în sumă de lei 99.742.010 și s-au efectuat plăți în sumă 76.655.520 lei, pe 
capitole de cheltuieli astfel:



Ti

□ învățământ - cap.65.10 cu o prevedere bugetara de 1.131.850 lei, au fost efectuate plăți în 
sumă de 499.581 lei, din care 430.561 pentru cheltuieli cu bunuri și servicii si 69.020 lei 
reprezentând cheltuieli de capital;

□ Sănătate - cap.66.10 cu o prevedere bugetara de 72.249.790 lei, au fost efectuate plăți în 
sumă de 52.950.612 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 42.823.881 lei, cheltuieli 
cu bunuri și servicii în sumă de 7.934.089 lei, alte cheltuieli în sumă de 116.122,00 lei, si 
cheltuieli de capital in suma de 2.116.357 lei.

□ Cultura, recreere si religie - cap.67.10 cu o prevedere bugetara de 3.067.580 lei, au fost 
efectuate plăți în sumă de 2.470.163 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 814.316 
lei cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.553.749 lei, și cheltuieli de capital în sumă de 
118.749 lei.

□ Asistență socială - cap.68.10 cu o prevedere bugetara de 96.000 lei, au fost efectuate plăți 
în sumă de 958 lei, reprezentând cheltuieli cu bunuri și servicii.

□ Locuințe, servicii si dezvoltare publica - cap. 70.10 cu o prevedere bugetara de 21.598.550 
lei, au fost efectuate plăți în sumă de 19.511.358 lei, din care cheltuieli de personal în sumă 
3.935.817 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 12.402.530 lei, și cheltuieli de capital 
în sumă de 3.252.470 lei.

D Protecția mediului - cap. 74.10 cu o prevedere bugetara de 44.430 lei, au fost efectuate plăți 
în sumă de 2.681 lei, reprezentând cheltuieli de capital;

D Transporturi - cap.84.10 cu o prevedere bugetara de 1.553.810 lei, au fost efectuate plăți în 
sumă de 1.220.167 lei, reprezentând cheltuieli de capital.
La nivelul acestui buget, cheltuielile generate de limitarea extinderii și combaterea răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2 în anul 2021 au fost în sumă de 16.127.909 lei, reprezentând o pondere 
de 21.04% din totalul plăților efectuate.
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47.574.014,00

■ Cheltuieli de personal ■ Cheltuieli cu bunuri și servicii - Alte cheltuieli

. Cheltuieli de capital ■ Restituiri din fin.an.prec

Activități desfășurate la nivelul Compartimentului Resurse Umane în anul 2021:
Pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din 

cadrul entităților publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local Sebeș s-au 
organizat 16 concursuri pentru ocuparea a unui număr de 12 posturi vacante, iar în urma susținerii 



examenelor la proba scrisă și a interviurilor, din cei 35 de candidați au fost numite în funcție 8 
persoane.

Pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Sebeș s-au organizat 2 examene pentru promovarea a 4 
funcționari publici în grad profesional imediat superior, conform prevederilor legale în vigoare. 
Pentru promovarea în clasă a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Municipiului Sebeș s-a organizat 1 examen pentru promovarea a unui funcționar public, conform 
prevederilor legale în vigoare.

S-a procedat la trecerea la gradații superioare, urmare a trecerii într-o altă tranșă de vechime 
în muncă, în cazul a 8 angajați.

în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a publicat la sediu 
și pe pagina de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie, și s-a menținut publicată o listă a 
tuturor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeș, aparatului 
permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Sebeș, a serviciilor publice fără personalitate 
juridică aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, și a veniturilor salariale aferente 
acestora.

S-au dus la îndeplinire toate hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sebeș și dispozițiile 
emise de primarul Municipiului Sebeș care cădeau în sarcina Compartimentului Resurse Umane.

S-au întocmit rapoarte de specialitate solicitate la proiectele de hotărâre, precum și referate 
pentru emiterea dispozițiilor de primar întocmite de Compartimentul Resurse Umane.

S-au întocmit dispoziții privind încadrarea personalului nou angajat, promovarea personalului 
în clasă/grad profesional/gradație, stabilirea indemnizațiilor/salariilor lunare, numirea comisiilor de 
concurs și de soluționare a contestațiilor, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu/muncă, 
stabilirea lunară a salariilor personalului nominalizat în echipele de implementare ale proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene nerambursabile pe baza referatelor și pontajelor întocmite de către 
managerii de proiecte.

S-au întocmit contracte individuale de muncă pentru personalul contractual nou angajat.
S-au actualizat dosarele profesionale ale angajaților cu fișele posturilor, dispozițiile, 

rapoartele de evaluare, declarațiile de avere și/sau de interese ce au fost înaintate Compartimentului 
Resurse Umane.

S-au întocmit adeverințe de vechime, adeverințe care atestă zilele de concediu medical în 
ultimele 12 luni, adeverințe de venit.

S-au întocmit ordine de deplasare.
S-a întocmit Programarea individuală a concediilor de odihnă în urma consultării salariaților.
S-a ținut evidența prezenței la serviciu, precum și a zilelor de concediu efectuate și s-au 

întocmit foile colective de prezență aferente aparatului de specialitate al primarului Municipiului 
Sebeș, date care au fost introduse ulterior în programul de salarizare, SICO.

S-a întocmit Planul anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici pentru anul 
2021, precum și raportul privind perfecționarea profesională a funcționarilor publici.

S-a întocmit documentația pentru achiziționarea serviciilor de supraveghere activă a sănătății 
lucrătorilor, constând în supravegherea stării de sănătate a tuturor lucrătorilor din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului Municipiului Sebeș, Serviciului Public Comunitar Local de Evidența 
Persoanelor Sebeș, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș, Direcției Poliția Locală 
Sebeș și s-a urmărit derularea contractului de prestări servicii încheiat cu SC ELISA MED SRL.

S-a întocmit documentația pentru emiterea voucherelor de vacanță aferente personalului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeș, Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidența Persoanelor Sebeș, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș și s-a 
urmărit derularea contractului de prestări servicii încheiat cu SC UP ROMÂNIA SRL.



S-au actualizat datele pe portalul ANFP pentru funcționarii publici precum și în Registrul 
General de Evidență a Salariaților pentru personalul contractual.

S-a adus la cunoștința tuturor salariaților obligația depunerii declarațiilor de avere și de 
interese cu respectarea prevederilor Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, 
ocazie cu care s-a pus la dispoziția acestora și Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de 
interese, precum și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese elaborate de Agenția 
Națională de Integritate. Declarațiile de avere și de interese s-au înregistrat în Registrul declarațiilor 
de avere și în Registrul declarațiilor de interese. S-a eliberat tuturor persoanelor dovada de primire a 
declarațiilor și s-a actualizat baza de date cu persoanele cărora li s-au eliberat dovada de primire a 
declarațiilor. S-au trimis recomandări de rectificare a unor declarații de avere și a unor declarații de 
interese. Copii conforme ale tuturor declarațiilor de avere și de interese au fost transmise Agenției 
Naționale de Integritate. S-au anonimizat declarațiile de avere și de interse, conform prevederilor 
legale, și s-au publicat pe pagina de internet a instituției prin intermediul Compartimentului Relații 
Publice, Comunicare, Informatică și Monitor Oficial Local.

S-a procedat la verificarea documentațiilor depuse și la decontarea contravalorii 
dispozitivelor speciale de corecție a vederii achiziționate de către salariați, conform prevederilor 
acordului/contractului colectiv de muncă.

Puncte tari: 
-cunoașterea legislației; 
-experiență în domeniu 
-utilizarea de aplicații, 
-buna pregătire a personalului serviciului 
-comunicarea electronica

Puncte slabe:
-lipsa unor echipamente, respectiv imprimanta color ceea ce presupune deplasarea la alte 
compartimente pentru printarea dispozițiilor care sunt necesar a fi imprimate color;
-nepreluarea arhivei de la nivelul compartimentului de către arhivar; 
-neparticiparea la programe de perfecționare în domeniul de activitate; 
-personal insuficient

Oportunități:
-cursuri de perfecționare; 
-digital izarea;
-arhivarea electronică
-specializarea in cadrul personalului serviciului 
Amenințări:
-modificări legislative frecvente;
-probleme tehnice (software, hardware, rețea) 
-situații neprevăzute.
-volumul foarte mare de lucru


