AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea denumirii Centrului Social pentru persoane vârstnice
„Sfânta Elena” și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a
lunii iulie 2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23606/21.07.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23607/21.07.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale precum și a regulamentelor cadru de organizare și
funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
▪ Prevederile Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime
de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor
vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,
precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în
sistem integrat și cantinele sociale;
▪ Prevederile Anexei 5 a HCL nr. 288/24.12.2020 privind aprobarea
regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor din
subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște;

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Începând cu data de 01.08.2021 se aprobă modificarea denumirii
Centrului Social pentru persoane vârstnice „Sfânta Elena” în Căminul pentru
persoane vârstnice „Sfânta Elena”.
Art. 2 Începând cu data de 01.08.2021 se aprobă regulamentul de organizare
și funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice „Sfânta Elena”,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează
aplicabilitatea.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgovişte, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare,
Secretarul General al Municipiului Târgoviște.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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Nr.______/____________
Aprobat,
Primar,
jr. Daniel Cristian Stan

REFERAT

Avand in vedere:
Avand in vedere modificarile legislative cat si Hotărârea nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de
organizare și funcționare a serviciilor sociale se propune modificarea denumirii Centrului,
conform “Anexei - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice
– cod serviciu social 8730 CR-V-I Cămine pentru persoane vârstnice”. Facem mentiunea
ca, licenta de functionare existenta a fost eliberata inainte de aparitia Nomenclatorului
mai sus mentionat cu denumirea Centrul Social pentru persoane varstnice Sfanta Elena.
•

Prevederile art. 112, alin 1, din Legea 292/2011, a asistentei sociale, cu modificarile si
completarile ulterioare „ Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul
protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi
altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei
publice locale au atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă
socială şi a serviciilor sociale.”

•

Prevederile art. 4 din HG 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale precum si a regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale,
cu modificarile si completarile ulterioare – „ Furnizorii de servicii sociale, publici si privati,
au obligatia sa revizuiasca regulamentele proprii de organizare si functionare ….”

•

Prevederile Art. 19. din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare:
“ Conducătorii centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice,
centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte
categorii vulnerabile, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și în

regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare, au
obligația de a asigura măsurile de continuitate a activității pe durata stării de alertă,
având dreptul să stabilească programul de lucru al angajaților, în condițiile legii.”
•

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,
tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane
adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile
acordate în sistem integrat și cantinele sociale.
Astfel prin raportul de specialitate ce va fi intocmit se propun urmatoarele:
Incepand cu data 01.08.2021 se aproba modificarea denumirii centrului social si
Regulamentul de Organizare si Functionare al Caminului pentru persoane varstnice Sfanta
Elena din cadrul Directiei de Asistenta Sociala.

Director executiv,
jr. Iordache Marcela

Aprobat,
Primar,
jr. Daniel Cristian Stan

Raport de specialitate
Privind modificarea denumirii centrului rezidential si aprobarea Regulamentului de Organizare
si Functionare al Caminului pentru persoane varstnice Sfanta Elena din cadrul Directiei de
Asistenta Sociala

1. Date generale privind initiatorul proiectului de hotarare:
Directia de Asistenta Sociala Targoviste
2. Functia sau calitatea reprezentantului initiatorului:
jr. Iordache Marcela- director executiv
3. Prezentarea pe scurt a situatiei premergatoare initierii proiectului de hotarare:

Avand in vedere modificarile legislative cat si Hotărârea nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de
organizare și funcționare a serviciilor sociale se propune modificarea denumirii Centrului,
conform “Anexei - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice
– cod serviciu social 8730 CR-V-I Cămine pentru persoane vârstnice”. Facem mentiunea
ca, licenta de functionare existenta a fost eliberata inainte de aparitia Nomenclatorului
mai sus mentionat cu denumirea Centrul Social pentru persoane varstnice Sfanta Elena.
•

Prevederile art. 112, alin 1, din Legea 292/2011, a asistentei sociale, cu modificarile si
completarile ulterioare „ Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul
protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi
altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei
publice locale au atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă
socială şi a serviciilor sociale.”

•

Prevederile art. 4 din HG 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale precum si a regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale,
cu modificarile si completarile ulterioare – „ Furnizorii de servicii sociale, publici si privati,
au obligatia sa revizuiasca regulamentele proprii de organizare si functionare ….”

•

Prevederile Art. 19. din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare:
“ Conducătorii centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice,
centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte
categorii vulnerabile, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și în
regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare, au
obligația de a asigura măsurile de continuitate a activității pe durata stării de alertă,
având dreptul să stabilească programul de lucru al angajaților, în condițiile legii.”

•

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,
tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane
adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile
acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

4. Oportunitatea initierii proiectului de hotarare (expunere de motive):
Centrul Social pentru persoane varstnice Sfanta Elena a fost licentiat in 07.09.2016
in conformitate cu Ordinul nr. 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime
de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,
persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în
comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. Prin Hotărârea nr.
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, conform “Anexa Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice – cod serviciu

social 8730 CR-V-I Cămine pentru persoane vârstnice” ceea ce impune modificarea
denumirii centrului din Centrul Social pentru persoane varstnice Sfanta Elena in Caminul
pentru persoane varstnice Sfanta Elena. In acest sens se modifica si Regulamentul de
Organizare si Functionare al caminului. (Anexa la prezentul raport)
5. Documentele care stau la baza initierii proiectului de hotarare:
-

Regulamentul de organizare si functionare al Caminului pentru persoane varstnice Sfanta
Elena;

-

Licenta de Functionare seria LF, nr. 0001390;

-

Stat functii salariati Camin.

6. Baza legala a proiectului de hotarare:
•

HG 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a
regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

•

Hotararea nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;

•

Legea 292/2011, a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

•

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,
tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane
adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile
acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

•

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare.

Propunerea compartimentului de specialitate:

Incepand cu data 01.08.2021 se aproba modificarea denumirii centrului social si
Regulamentul de Organizare si Functionare al Caminului pentru persoane varstnice Sfanta Elena
din cadrul Directiei de Asistenta Sociala.

7. Incepand cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea:
- Anexa nr. 5 la HCL nr. 288/24.12.2020 , privind aprobarea regulamentelor de organizare si
functionare ale centrelor si serviciilor din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste.
8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare:
Prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care
pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori
comunităţilor. Utilizarea resurselor publice avand în vedere îndeplinirea obiectivelor programate
pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat.
9. Sursele de finantare ale proiectului de hotarare:
Bugetul local.
10. Alte precizari legate de realizarea intereselor generale ale comunitatii si respecatrea
normelor Comunitatii Europene:
Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației
publice locale sau centrale.
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