
Atribuţiile postului 

 

1. Primeste cererile pentru ajutor social conform Legii nr 416/2001, privind venitul minim 

garantat si verifica sa contina toate actele justificative pentru acordarea ajutorului social; 

2. Efectueaza anchete sociale la familiile care solicita ajutor social sau carora li s-a aprobat 

ajutorul social; 

3. Intocmeste situatiile statistice privind cuantumul, numărul de persoane si valoarea totala a 

ajutorului social; 

4. Intocmeste proiectele de dispozitii pentru persoanele sau familiile carora primarul le acorda 

ajutorul social si comunica dispoziţiile in termenul legal beneficiarilor; 

5. Actualizeaza actele doveditoare care au stat la baza ajutorului social; 

6. Verifica  la AJOFM situatia persoanelor apte de munca; 

7. Primeste cererile pentru alocatiile de sustinere a familiei conform legii nr. 277/2010 privind  

alocatia pentru sustinerea familiei; 

8. Efectueaza anchete sociale pentru alocatiile pentru sustinerea familiei si urmareste 

actualizarea actelor justificative privind dreptul de acordare; 

9. Intocmeste proiectele de dispozitii pentru familiie beneficiare carora primarul le acorda 

alocatiile pentru sustinerea familiei si comunica dispoziţiile in termenul legal beneficiarilor; 

10. Pe perioada sezonului rece primeste cereri de ajutor pentru incalzirea si intocmeste 

situatiile solicitate conform OUG 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. Efectueaza anchete sociale persoanelor care solicita incadrarea ca asistent pentru 

persoanele cu handicap grav; 

12. Efectueaza anchete sociale la solicitarea bolnavului( copilul si adultul cu probleme de 

sanatate); 

15. Primeste dosare pentru obtinerea incadrarii in grad de handicap si le transmite la 

DGASPC Sibiu; 

16. Se ocupă cu aplicarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - 

POAD prin întocmirea şi verificarea  listelor cu beneficiari şi distribuirea produselor; 

17. Identifica copiii de gradinita proveniti din familii defavorizate in vederea acordarii 

tichetelor de gradinita; 

18. Asigura evidenta persoanelor cu handicap pe baza certificatelor eliberate de Comisia de 

Expertiza Medicala pentru copii si adulti; 

19. Face demersurile necesare in vederea acordarii legitimatiilor de transport in comun pentru 

persoanele cu handicap grav si accentuat si a legitimatiilor de parcare pentru persoanele cu 

handicap; 

20. Primeste cereri de acordare a indemnizatiei de crestere a copilului si al stimulentului de 

insertie; 

21. Ofera informatii despre acesarea serviciului de ingrijire la domiciliu, criterii de 

eligibilitate si informatii cu privire la serviciile sociale apte sa raspunda nevoilor identificate; 

comunica beneficiarilor informatii referitoare la organizarea si functionarea serviciului odata 

cu incheierea contractului de furnizare servicii; 

22. Asigura integrarea in programul de ingrijire la domiciliu a persoanei varstnice; 

23. Identifica nevoile individuale ale potentialului beneficiar; 

24. Efectueaza vizite la domiciliul beneficiarilor si verifica modul in care isi indeplineste 

indatoririle personalul de ingrijire; 

25. Asigura activitati de consiliere si informare a personalului ce acorda servicii de ingrijire la 

domiciliu; 

26. Participa la distribuirea ajutoarelor alimentare catre persoanele defavorizate; 

27. Primeste cereri insotite de documente justificative in vederea obtinerii alocatiei de stat; 

28. Întocmeşte proiecte de hotărâre de consiliu local şi dispoziţii de primar, precum şi 

rapoarte pentru adoptarea hotărârilor consiliului local şi pentru emiterea dispoziţiilor 

primarului; 

29. Are obligaţia de a cunoaşte legislaţia actualizată din sfera de activitate. Urmăreşte periodic 

Monitorul Oficial din programul legislativ utilizat de  Primăria oraşului Copşa Mică pentru a 

fi la curent cu noutăţile legislative din domeniul de activitate. 

 


