
Proiect nr. 4
Aviz comisia econonricd

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORA$UL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

HoTAnAnE
pentru insugirea "JRaportului privind activitatea de solu{ionare a peti{iiilor din perioada ianuarie-iuni e2016,,
a 

'o 
Analizei stadiurlui deinscrie4e a datelorin registrul agricol p*nt.u semestrul l-zal6,';i a o,Raportului dle

activftate a asisten{ilor personali pe semestrul I-2016,'

Consiliul Local al oraqului Bicaz,jude{ul Neam{;
AvAnd in vedere prevederile art. 74 din O,G. nr.27l2}}2privind ieglementarea activitatrii

de solu{ionare a petiliilor, cu modificdrile si completarile ulterioare, ale art.-8 alin.(4) din Ordinul
Ministerului Agriculturii qi Dezvotdrii Ruiale, Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi
Administra{iei Publice, Ministerului Finanlelor Publice, Institutului Nafional De Statisticd nr,
7341480110031372712-01S-privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol
pentru perioada 2015-2019; precum gi ale art. 40 alin. (2) din Legea nr. qislzoo6 plvind
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat[, cu modificdrile ulterioare;

AnalizAnd ,,Raportuf privind activitatea de solu{ionare a peti{iilor in perioada
ianuarie-iunie 2016" intocrnit de doamna Jurea Daniela, din cairul' compartimentului
Registraturd-relalii cu publicg'tl, materialul privind ,,Analiza stadiului de inscriere a clatelor in
registrul agricol pe sem$strul I-20160' intocmitd de D-ra Stahei Elena din cadrul
Compartirnentului Registrul Agricol, precum ;i ,,Raportul de activitate a asisten{ilor personali
pentru semestrul I-2016" irltocmit de d-na Caia Oana-inspector Principal in cadrul Serviciului
Public de Asistenld Sociald;

Ydzdnd expunerile de rnotive ale primarului oraqului Bicaz, domnul Nicolae Sdl6gean;
Ludnd in considerare rapoaftele compartimentelor de resort din cadrul aparaiului cle

specialitate ale primarului, cb insofesc cele trei analize inregistrate sub nr. 677g70L07,2016,
6777 101.07 .2016 respectiv nr. 6800/04 .072016;

Lu6nd act de avizul Qomisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului
Local;

In temeiul prevederilol art.36 alin, (2) lit. d), alin.(6) lit. d) 9i lit. f, art. 45 alin. (1) gi ale
art. 115 alin. (1) 1it. b) din Legea nr 21512001 privind adrninistralia publicd locald, republicat6,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARASTE

Art. l-Igi insuEegte ,,\"aportul privind activitatea de solu/ionare e petiliilor din perioctda
ianuarie-iunie 2016" potrivit anexei nr. I la prezentahotdrare.

Art. 2-i9i insuEeEte ,,Ahaliza stactiutui de inscriere a datelor in registrul agricol pe semes1rul
I-20l6 " potrivit anexei nr. 2 din prezentahotdrdre.

Art. 3 Igi insuEeEte ,,ftaportul de activitate a asistenlilor personali pe semestrul I al anului
2016" potrivit anexei nr. 3 din prezenta hotdrAre.

Lrt. 4 Prin grija secre{arul oraqului, hotdrdrea se va comunica

IAIN
Ppimar- N

interesate.
persoanelor gi autoritdlilor



EXPUNERE DE MOTIVE

cu privire la proiectul de hotdrAre pentru aprobarea Raportului de analizd a
activitdtii de solu{i0nare a petitiilor pentru semestrul lal anului 2016.

in conformitate cu prevederile art. 51 din Constitutia Rom6niei,
'cetdfenii au dreptul sd adreseze autoritdfilor publice prin petifii
formulate numai in humele semnatarilor" iar "autoritdfile publice au
obligafia si rdspundfi la petifii in termenele gi in condifiiie stabilite
potrivit leg ii".

Aplic0nd prevedqrile Ordonan{ei de Guvern nr, 27l2OO2 aprobatd prin
Legea nr. 233 din 28 aprilie 2002, privind reglementarea activitatii de
solu{ionare a peti[iilor, potrivit organigramei Primdriei oragului Bicaz,
activitatea de solu{ionare a petitiilor este in atributia ComIartimentului
Registraturd - Relatii cu Publicul.

Potrivit O.G. 2712002, care stipuleazd la art. 14 urmdtoarele:
"Semestrial autoritdtile gi institutiile publice vor analiza activitatea proprie de
solutionare a petiliilor, pe baza raportului Tntocmit de compartimentul prevdzut
la alin. (1) al art.6.", iniliez prezentul proiect de hotdrOre privind aprobarea
Raportului de analizd a activitd(ii de solu{ionare a petitiilor pentru semestrul I

al anului 2016 gi il supun dezbaterii gi insugirii de cdtre Consiliul Local.

NrcoL\ stAcEAN



rlild rr

Raport de specialitate

privind insugirea Raportului de analizd a activitd{ii de solulionare a
anului 2016peti(iilor pentru semestrul I al

Subsemnata Stanciu Carmen, salariatd in cadrul biroului registraturd -
relalii cu publicul, analizdnd Expunerea de motive prezentatd de primarul
oragului Bieaz, domnul Nicolae SSldgean gi potrivit art. 51 din Constitutia
Romiiniei, "cetifenii au dreptul sd adreiere autorititilor publice prinpetilii formulate numai in numele semnatarilor" iar "autoritdfile publice
au obliga{ia sd rispundd la peti{ii in termenele gi in condi{iile stabilitepotrivit legii".

AplicAnd prevederile Ordonan(ei de Guvern nr. 2712002 aprobatd prin
Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002, privind reglementarea activitatii desolulionare a peti{iilort, potrivit organigramei Primdriei oragului Bicaz,
activitatea de solulionare a petiliilor eite in atribulia Com[artimentului
Registraturd - Relatii cu publicul.

Potrivit O.G. 27V2002, care stipuleazd la art. 14 urmdtoarele.
"Semestrial autorita{ile gi institutiile publice vor analiza activitatea propnie de
solufionare a petitiilor, pe baza raportului intocmit de compartimentul prevdzut
la alin. (1) al art.O".

Fa{a de cele prezentate mat sus consider cd Proiectul de hotirare
privind insugirea Raportului de analizd a activititii de solu(ionare a petitiilor
pentru semestrul I al anului 2016 initiat de Primarul oragului Bicaz se
incadreazd in dispozitiile legale in vigoare gi poate fi srpri dezbaterii in
Consiliul Local.

Stanciu Carmen



Potrivit art. 8, al. (4) din Ordinul m.73414801100313727 din 29 aprilie

2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol

pen.tru perioada 2015 - 2019, publicate in Monitorul Oficial nt. 615 din 4

septembiie 2015, potrivit cdruia: ,,Semestrial, tn Sedinla consiliului local, prin
gitia primarului, se fkce analiza stadiului de tnscriere a datelor tn registrul

igricol qi, prin hotdldre, se stabilesc mdsuri pentru eficientizarea acestei

activitdli",
ydzdnd Analiza stadiului de completare a registrului agricol pentru

senrestrul I 2016 intocmit de persoanele din compartimentul registru agricol,

prirr care se propune lnifierea unui proiect de hotbrdre pentru insuqirea analizei

itudiului de completarp a datelor in registrul agricol pe semestrul I din anul

20!6, tniliez prezentUl proiect de hotdrAre privind aprobarca Raportutrui de

specialitate gi it supun dezbaterii qi insuqirii de cbtre Consiliul Local.

fMA

EXPUNERE

cu privire la proiectului de

analizei stadiului de inscriere
pentru semestrul

DE MOTIVE

hot[rffre pentru aprobarea
a datelor in registrul agricol
I din anul 20L6

Nicolae ArAdnaN
P



RAPORT

privind aprobare a analizei stadiului dea datelor in registrul agricol pentru semestrul

Terneiul de fapt:

inscriere
I din anul 2016

Avdnd in vedere analiza stadiului
agricol pentru semestrdl I din anul
compartimentul de speciaflitate;

de completare a datelor in resistrul
2A16 intocmitd de persoanele" din

^ . Prin Dispozi1ia primarului nr. rs2 r 14.07.2015 au fosrfunc{ionarele care 
?u ah[bufii pentru completarea qi finerea ra zi aagricole, respectiv doamnele Stafrei Elena gi Ioun Elena Crina.

Temeiul legal:
Prevederil" 

. 
uT. 8, al. @) din ordinul nr. 7341480/100313727 din 29aprilie 2015 privind aprpbarea Normelor tehnice de completare a registruluiagricol pentru perioada 2015 -2019, publicate in Monitorul oficial nr.675 din4 septernbtie 2015, potrivit cdruia: ,,semestriel, tn sedinla consiliului local, pringriia primarului, se face analiza stadiului de tnscriere a datelor tn registrulagricol si' prin hotdrdre, se 'stabilesc mdsuri pentru eficientizarea acesteiactivitdli",

Fafd de cele prezeritate mai sus consid er cd" Proiectul de hotdrare privindinsuqirea analizei stadiululi de completare a datelor ?n registrul agricol pentrusemestrul I din anul 2016 iniliat de Primarul oragului se incadreazd indispozifiile legale in vigo4re gi poate fi supus dezbaterii consiliului Local.

desemnate
registrelor

01.07 "2016



EXPUNERE DE MOTIVE

rr. Q Spat 04.07.2016

La proiectul de hotorigre privind oprobarea Raportului de octivitate q asistenfiilor
personali pe semeltrul t 2075, conform Legii nr.448/2006 privind promovaren

drepturilor persocrnelor cu handicap , republicotd

in conformitote cu Lege-o nr,449/2006 pi o ort. 40 qlin (2) Serviciul de A,sistenfd

Sociqld dispune efectuar'ea de controole periodice osupra activitdfii asistenlilor personoli

5i prezintd semestriql un roport consiliului locql.

Confrom art.40 d,lin.(2) din Legeo 448/2006 privind promovareo drepturilor
persoanelor cu hondicap,, republicotd , serviciul public de qsistenld sociolo di:;pune

efec'tuorea de controoletperiodice de verificore a activitdlii osistenlilor personali core ipi

inde,plinesc obligoliile infi5a postului Siin contractul individual de muncd 5i prezintd
periodic Serviciului de Al/stenld Sociald octivitqteo privind evolulia stdrii de sdndtate q

persounei cu hondicap g|av privind progromul individuol de recuperore.
Avdnd in vedbre cele menlionqte mqi sus propunem spre adoptarea unei

hotdrdri de Consiliu Locql pentru insugirea raportului de activitate a asistentilor
personali pe semeStrul t 2076, conform Legii nr.448/2005 privind promovaren

drepturilor persocrnelor cu handicap.

P{iil'AR-
ruicolaef LfEAN

[^r



R E F E RAT DE S P E C I A LIT AT E

ur. €flporoa.o7.2or6

PRIVIND irusuglnlla napoRTuLrJt DE AcrtvtrATE A AsrsrENTtLoR
PERSONALI PE SEMESTRUL I 2016

Subsemnata Coia Oona inspector principal , in cadrul Serviciului
Public Local de Asis,tenfd Sociald ,analizdnd expunerea de motive cu
privirea la proiectul de hotdrdre privind Roportul de activitatea a
asistenlilor persongli pe semestrul | 2016 

"

in canformitdte cu art. 40 atin.(2) din Legeo 448/2006 privind
promovqrea dreptUrilor persoanelor cu handicap , republicatd , serviciul
public de asistenld sociald dispune efectuarea de controale perioclice
asupro activitdlii aqistenlilor personoli gi prezintd semestrial un raport
de activitote consiliului locol.

Prezentul Prol,ect de hotdr0re poate fi depus spre insugirea
Consili ului Local Biooz.

Semndtura,
Caia.pana

ffr
\r^"1

Data
04.07.2076


