ROMANIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTARAREA NR. 61/2016
privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care
sunt marginalizate social şi a Programului anual privind măsurile pentru
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
Consiliul local al comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit în şedinţa ordinară la data de 16 august 2016;
analizând expunerea de motive al primarului comunei, raportul de specialitate al
SPAS Ozun,
În baza prevederilor:
- Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
- art.51 din H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 116/2002;
- prevederilor art.36 alin. (2) lit. „d”, coroborat cu alin.(6) lit.,,a” pct.2 din Legea nr.
215/2001;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1- Se aprobă Metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt
marginalizate social, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art. 2- Se aprobă Programul anual privind măsurile pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3- Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3- Prezenta hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primar prin Serviciul Public de
Asistenţă Socială şi Comisia interna de verificare a sesizărilor privind persoanele si familiile
marginalizate social.
Ozun, la 16 august 2016.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Molnár András

Difuzare:





1 ex. afișare
1 ex. SPAS
1 ex. Primar
1 ex. Prefecturii jud. Covasna

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

ANEXA nr. 1 LA H.C.L. nr.61/2016

METODOLOGIA DE IDENTIFICARE A PERSOANELOR ŞI
FAMILIILOR MARGINALIZATE SOCIAL
1. Prin marginalizare socială în sensul Legii nr. 116/2002 se înţelege ,,poziţia periferică de
izolare a indivizilor şi grupurilor cu acces limitat la resursele politice, educaţionale şi
comunicaţionale ale colectivităţii; ea se manifestă prin absenţa unui minimum de condiţii sociale de
viaţă”.
2. Prin persoană marginalizată social se înţelege persoana care beneficiază de venit minim
garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condiţiile Legii
416/2001 cu modificările şi completările ulterioare sau se află în cel puţin două din următoarele
situaţii:
a) Nu are loc de muncă;
b) Nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă;
c) Locuieşte în condiţii improprii;
d) Are unul sau mai mulţi copii în întreţinere;
e) Este persoană vârstnică fără susţinători legali;
f) Este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
g) Are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori
invaliditate gr. I sau II;
h) A executat o pedeapsă privată de libertate.
3. Sesizările privind existenţa unor persoane sau familii marginalizate social pe raza comunei
Ozun se poate face de către:
- Angajaţii Serviciului Public Local de Asistenţă Socială;
- Orice persoană care cunoaşte persoane şi familii marginalizate;
- Lucrătorii de poliţie şi cadrele didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ de la nivel local;
- Medicii de familie de pe raza comunei Ozun;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi A.J.P.I.S. Covasna.
4. Identificarea persoanelor şi familiilor marginalizate social se face de către personalul
angajat din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială folosind următoarele metode:
- Efectuarea de anchete sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei sau familiei marginalizată
social;
- Colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi A.J.P.I.S.
Covasna;
- Colaborare cu medicul de familie şi cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ de pe raza
comunei Ozun, judeţul Covasna.
5. In procesul de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social, si in acordarea
facilităţilor prevăzute de lege si de hotărârile consiliului local, vor fi tratate cu urgență și prioritate
victimele violenței domestice.
6. Serviciul Public de Asistenţă Socială stabileşte măsuri individuale în vederea prevenirii şi
combaterii marginalizării sociale identificate după metodologia de mai sus, si va sesiza imediat
Comisia interna de verificare a sesizărilor.
7. Comisia interna de verificare a sesizărilor privind persoanele si familiile marginalizate
social are următoarea componeță:
- toți consilierii locali și delegații satelor aparținătoare,
- directorul Scolii Gimnaziale,
- dl. preot Derzsi Gyorgy,
- dl. preot Nagy Laszlo Eors,
- dl. preot Albert Imre,
- dl. preot Santa Imre,
- dl. preot Gheorghe Floroiu.
*****

ANEXA nr. 2 LA H.C.L. nr.61/2016

PROGRAMUL DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
MARGINALIZĂRII SOCIALE ÎN COMUNA OZUN, JUDEŢUL COVASNA
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1. Obiectul prezentei Metodologii îl constituie înșiruirea metodelor prin care se asigură
drepturil elementare şi fundamentale persoanelor marginalizate: dreptul la un loc de muncă, la
locuinţă, la asistenţă socială, la educaţie.
CAPITOLUL II
Măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei economico- socială a persoanelor şi familiilor
marginalizate
Art.2. Pentru fiecare din persoanele singure sau familii identificate conform anexa nr.1 se va
întocmi o anchetă socială detaliată în scopul stabilirii celor care vor beneficia de venit minim
garantat. Ulterior, aceştia vor fi îndrumaţi să-şi întocmească dosare necesare pentru obţinerea
ajutorului social cuvenit potrivit Legii nr.416/2001, sau in cazul in care nu indeplinesc toate conditii
prevazute de Legea nr. 416/2001, vor fi propuse către alte posibilități de facilitare a condiţiilor de
viată.
Art.3. Fiecărei persoane identificată conform art.5. ca fiind marginalizată social i se va
întocmi un dosar personal ce va cuprinde date de identificare (nume, vârstă, studii, stare civilă) un
chestionar de evaluare a nevoilor de bază şi gradul de satisfacere a acestora precum şi orice alte acte
considerate ca relevante pentru cazul respectiv.
Art.4. Persoanelor marginalizate social li se va stabili un plan individual de intervenţie în
care se vor face recomandări posibile în funcţie de situaţia existentă:
a. întocmirea dosarului pentru obţinerea unei locuinţe sociale sau pentru tineri, după caz;
b. întocmirea dosarului pentru obţinerea unei loc de casa, prin concesionare directa;
c. întocmirea dosarului pentru prezentarea la comisia de expertiză medicală a persoanelor adulte
cu handicap, respectiv comisia pentru protecţia copilului, după caz;
d. înscrierea la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea obţinerii unui
loc de muncă sau recalificare profesională;
e. înscrierea la cursuri de alfabetizare.
CAPITOLUL III
Măsuri pentru acordarea unei locuinte sociale sau loc de casă
Art.5. În cazul în care Consiliul Local Ozun are fondurile necesare pentru acordarea unei
locuinte sociale sau terenuri disponibile pentru locuri de casă, aceste facilități se vor acorda prin
hotărâri ale Consiliul Local Ozun, pe baza deciziei luate de Comisia interna de verificare a sesizărilor
privind persoanele si familiile marginalizate social.
Art.6. Condiţii de acordare:
sa aibă o singura cerere depusa in nume propriu sau împreună cu şotia;
sa nu aiba sau sa nu deţină în proprietatea sa o locuinţă, atât în localitatea în care solicită
atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi;
să nu deţină sau să nu fi deţinut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafaţă mai
mare de 500 mp, în mediul urban, şi de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este
situat.

Art.7. În procesul de acordare a facilităţilor vor fi tratate cu urgență și prioritate victimele
violenței domestice, respectiv cei care au suferit/vor suferii o evacuare din locuințele unde stăteau
fără forme legale.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art.11. Anual se va supune aprobării Consiliului Local Programul de măsuri pentru
prevenirea şi combaterea marginalizării (art.60 alin.1 din H.G.R. nr.1149/2002).
Art.12. (1) Trimestrial şi anual se va transmite A.J.P.I.S. situaţia referitoare la aplicarea Legii
nr.116/2002 (art.58 din H.G.R. nr.1149/2002).
(2) Anual se va întocmi un raport privind realizarea măsurilor din Programul anual,
conform art.60 alin.3 din H.G.R. nr.1149/2002.
*****

