RAPORT
privind activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice pentru anul 2019
În conformitate cu art. 3 alin. (4) din HG nr. 499/2004 privind înființarea,
organizarea și funcționarea comitetelor consultative de dialog civic pentru
problemele persoanelor vârstnice, în anul 2019, în cadrul Instituției Prefectului
Județul Brașov, au avut loc 11 ședințe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic
pentru Problemele Ppersoanelor Vârstnice.
Tematicile dezbătute în anul 2019 în ședințele Comitetului Consultativ de
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice s-au referit la:

I. - Asigurarea relațiilor de colaborare care să permită
informarea permanentă asupra problemelor care sunt de interes
specific pentru persoanele vârstnice, și anume:
1. Prezentarea noutăţilor legislative şi stadiul aplicării acestora în
domeniul sistemului de pensii, criterii de acordare a biletelor de tratament
balnear persoanelor vârstnice în anul 2019, prin sistemul organizat şi
administrat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
A prezentat Casa Județeană de Pensii Brașov în ședința din luna martie 2019.

2. Informare cu privire la prevederile legislative cuprinse în Legea nr.
127/2019 privind sistemul public de pensii.
A prezentat Casa Județeană de Pensii Brașov în ședința din luna iulie 2019.

3. Raportul privind “Starea economică și socială a județului Brașov în
anul 2018”.
A prezentat Direcția Județeană de Statistică în ședința din luna aprilie 2019.
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De asemnea, tematicile dezbătute în ședințele din anul 2019 au urmărit cu
precădere și:

II. - Informarea reprezentanților persoanelor vârstnice
în problemele cu caracter economic, social, medical și cultural, și
de interes al acestora.
Astfel, au fost abordate tematici diverse, cum ar fi :

1. Servicii și beneficii sociale acordate persoanelor vârstnice din
municipiul Brașov.
2019

A prezentat Direcția de Asistență Socială Brașov în ședința din luna ianuarie

2. Informare privind virusul Pestei Porcine Africane. Măsuri de
prevenire și combatere a răspândirii virusului Pestei Porcine Africane la
nivelul județului Brașov.
A prezentat Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov
în ședința din luna februarie 2019

3. Informare privind activitățiile și evenimentele culturale organizate
la nivelul județului Brașov, de către Primăria Municipiului Brașov și
Consiliul Județean Brașov, în semestrul II 2019.
A prezentat Consiliul Județean Brașov în ședința din luna iunie 2019

4. Informare privind Programul de acordare a ajutoarelor pentru
încălzirea locuințelor în sezonul rece 2019-2020
2019

A prezentat Direcția de Asistență Socială Brașov în ședința din luna octombrie

5. Situația spitalelor din municipiul Brașov aflate în administrarea
Consiliului Județean.
A prezentat Direcția de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului
Județean Brașov în ședința din luna noiembrie 2019
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III. În cadrul ședințelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru

Problemele Persoanelor Vârstnice din anul 2019 au fost dezbătute și alte
subiecte și tematici de interes local sau general, și anume:

1. Mesajul adresat de către Președintele Consiliului Județean al
Persoanelor Vârstnice din Județul Brașov cu prilejul zilei de 1
octombrie “Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”.
2. Recomandări privind evitarea efectelor caniculei în perioada de vară.
A prezentat Direcția de Sănătate Publică Brașov în ședința din luna august
2019

3. Activitățile organizate cu prilejul zilei de 1 decembrie, Ziua națională
a României.
4. Reamplasarea Complexului

Bartolomeu-Brașov.
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