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in cadrul compartimentului

de Asistenld .Sociald, imi desfrgor activitatea

conform atribuliilor previzute in figa postului.

Conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legilor (cu
modificSrile qi completdrile ulterioare) : - nr.61/1993; - nr.27712010; - nr. 448/2AA6 ,nr.41612001, - OUG Itt/2A10, intocmesc urmdtoarele :

'
-

dosare alocalii de stat;
dosare alocalii pentru suslinereafamiliei;
dosare indemnizalie creEtere copil;
dosare ajutor social;
- dosare angajare asisteitrt personali;
contracte de muncd, pontajele la asistenlii personali gi persoanele care sunt
?ncadrate in gradul de handicap GRAV gi beneficiazd de indemnizalie lunari.
Toate acestea se intocmesc pe bazd de borderouri qi inaintate Agenliei Judelene
Pentru Presta{ii Sociole CaraE-Severin pentru legalitatea 1or.
Pentru intocmirea anchetelor sociale:
privind expertiza medicald de evaluqre a persoanelor cu handicap pentru
adultri si minori;
anchete sociale pentru Programul Na{ional ,,BANI DE LICE(J,, $i ,,EURO
2 0 0,, (r eferitor la achiz ilionctrea unui c al culator) ;
anchetele sociale pentru Judecdtorie, referitoare la modul de intre{inere qi
educarea minorilor, deplasdndu-md la domiciliul persoanei evaluate sau
dupd caz la domiciliul pdrintilor, pentru a constata condiliile de locuit,
bunurile de folosin{5 indelungatfi num5rul membrilor familiei qi veniturile

-

-

-

-

acestora.

in

perioada septembrie, octombrie, noiembrie al fiecirui an, preiau dosarele
pentru acordarea ajutorului de tncilzirea locuinlei cu lemne, impreund cu alli colegi
din cadrul Primdriei, deplasdndu-ne qi in satele aparfindtoare, pentru aceste dosare se
?ntocmeqte o situalie centralizotoare { atdt in format electronic cdt qi pe suport de
hdrtie), ua raport statistic qi inaintat Agenliei Judelene Pentru Prestalii Sociale
CaraS-Severin.
Sunt trimise situalii centralizatoare qi rdspunsuri la adresele primite la Consiliul
Judelean - Direcliei Generale de Asistenld Sociald qi Protecliei Copilului qi Institulia
P r efec tului - C ar aq - S ev er in.
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