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COMUNICAT DE PRESĂ 

În perioada 10.06.2010 – 09.07.2010  inspectorii sociali  din cadrul ITM Mureş, 
împreuna cu reprezentanţii instituţiei prefectului au desfăşurat misiuni de inspecţie  în  cadrul 
Campaniei  naţionale de verificare  a modului  de stabilire  şi acordare a venitului minim 
garantat  la nivelul primăriilor privind modul de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
actualizată. 

            Până în prezent,  din numarul total de 102 primarii ale judeţului Mures au fost inspectate 
49 de primării, ceea ce reprezintă 48 %. În cadrul acestor 49 de primării s-au verificat 1965 de 
dosare din cadrul celor 4257 dosare existente în plată.   

Pentru un număr de 265 de dosare s-a dispus măsura suspendării plăţii şi recuperarea 
debitelor în valoare de 204 056 lei; în urma  controlului s-au acordat 9 amenzi în cuantum de 
4500 lei precum şi 4 avertismente, principalele deficienţe constatate fiind următoarele : 

- anchetele sociale din dosarele familiilor şi persoanelor beneficiare de ajutor social nu sunt 

reinnoite din 6 în 6 luni,  

- adeverințele eliberate de AJOFM sunt în conformitate cu modelul aprobat de ANOFM, dar 

nu sunt reînnoite din trei în trei luni în toate cazurile; în unele cazuri acestea se solicită de 

către funcţionarul primăriei pe bază de tabele, de la AJOFM Mureş şi nu de către persoana aptă 

de muncă din familia beneficiară de ajutor social, aşa cum prevede legea 

- nu există dispoziții ale primarului privind suspendarea, sau după caz, încetarea 

ajutorului social, în cazurile în care se impunea. 

      - în unele cazuri fisele de calcul al ajutorului social şi dispoziţia primarului se întocmesc 
lunar deşi nu există modificări cu privire la cuantumul ajutorului social, 

- nu există întocmit planul lunar de acţiuni şi lucrări de interes local, pe care ar fi trebuit 

sa le execute benefciarii de ajutor social. 

- Fisele de calcul a cuantumului de ajutor social nu sunt vizate de controlul financiar 

preventiv ;  

       



- nu sunt în toate cazurile întocmite pontajele persoanelor apte de muncă din familiile 

beneficiare de ajutor social,  

- pe adeverinţele medicale eliberate de către medicul de familie nu este specificată 

perioada pentru care beneficiarul este scutit de efort fizic. Pe unele adeverinţe se menţionează 

“inapt de muncă”, deşi această competenţă o are Comisia de expertiză a evaluării 

capacităţii de muncă, până la clarificare urmând a fi suspendate dosarele.    

- majoritatea persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul primăriilor au 

prevăzute în fişa postului şi alte atribuţii, motivând că din această cauză nu pot efectua 

anchetele sociale la domiciliul beneficiarilor şi la termenul prevăzut de lege, ceea ce nu îi 

absolvă de vină pentru nerespectarea legislaţiei.  

Pentru plăţile efectuate persoanelor care nu aveau dosarele complete potrivit legii s-a dispus 

recuperarea  sumelor acordate necuvenit.  

 

Concluzii:   

1. Din totalul primăriilor inspectate de către inspectorii sociali din cadrul ITM Mureş s-a 

constatat că 19 primării nu respectă  procedurile de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat ( Cristeşti, Ungheni, Sânpaul, Sovata, Hodoşa, Beica de Jos, stânceni, Glodeni, 

Voievodeni, Zau de Câmpie, Reghin, Ruşii Munţi, Aţintiş, Ideciu de Jos, Crăieşti, Miercurea 

Nirajului, Albeşti, Nadeş şi Crăciuneşti).  

2. La 13 dintre primăriile inspectate s-au dispus, de către inspectorii sociali din cadrul ITM, 

măsuri de stabilire şi  recuperare a debitelor privind acordarea ajutorului social. Pentru 9 primării 

s-au întocmit procese verbale de constatare şi aplicarea sancţiuniilor conravenţionale privind 

nerespectarea dispoziţiilor legale.   

3. Au fost depistate cazuri de beneficiari de ajutor social( vmg) persoane care aveau o 

situatie materială foarte bună, care desfasoară activităţi economice nedeclarate care presteaza 

munci ocazionale, deasemenea nedeclarate, care sunt plecati in strainătate si primesc venitul 

minim garantat, s-au întocmit dosare de ajutor social, separat pentru persoanele care au împlinit 

vârsta de 18 ani, deşi nu sunt căsătorite şi locuiesc cu părinţii. 
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