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H O T A R A R E 

privind  aprobarea Regulamentului deăorganizareăşiăfuncţionareăalăcompartimentuluiădeă
asistenţ<ăsocial<ăorganizatălaănivelulăcomuneiăȘelaru; 

  
 
             CONSILIULăLOCALăALăCOMUNEIăSELARU,ăăJUDETULăDÂMBOVIXAă,ăîntrunităînă
şedinţ<ăăordinat<ăăînăădataădeă23.08.2021; 
         Având în vedere: 
        -    referatulăcompartimentuluiădeăasisten郡<ăsocialădinăcadrulăaparatuluiădeăspecialitateăală
primaruluiăcomuneiăȘelaru,ăprinăcareăseăsolicit<ăăadoptareaăuneiăhot<râriăaăconsiliuluiăLocalăcuăprivireă
la aprobarea Regulamentului deăorganizareăşiăfuncţionareăalăcompartimentuluiădeăasistenţ<ăsocial<; 
       -  prevederile art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizareă群iăfunc郡ionareăaleăserviciilorăpubliceădeăasisten郡<ăsocial<ă群iăaăstructuriiăorientativeădeă
personal, respectiv anexa 3; 
       -  prevederile art. 113 – 114ădinăLegeaănr.292/2011ăaăasisten郡eiăsociale,ăcuămodific<rileă群iă
complet<rileăulterioare; 
       -  prevederileăart.ă129,ăalin.ă(7)ălit.b)ădinăOrdonan郡aădeăUrgen郡<ăaăGuvernuluiănr.ă57/2019,ăă
privind Codul administrativ,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 
         În temeiul  art.196 alin.(1)ălit.a)ădinăOrdonan郡aădeăUrgen郡<ăaăGuvernuluiănr.ă57/2019,  privind 
Codul administrativ,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E  
 

             Art. 1.   Seăaprob<ăRegulamentulădeăorganizareă群iăfunc郡ionareăaăCompartimentuluiădeă
asisten郡<ăsocial<ăalăcomuneiăȘelaruăconformăanexei,ăcareăfaceăparteăintegrant<ădinăprezentaăhot<râre.ă 
            Art. 2.   Prinăintermediulăsecretaruluiăgeneralăalăcomunei,ăseăcomunic<ăînămodăobligatoriu,ăînă
termenulăprev<zutădeălege,ăprezentaăhot<râre,ăprefectuluiăjude郡uluiăDâmbovi郡a,ăprimaruluiăcomunei,ă
seăaduceălaăcuno群tin郡<ăpublic<ăprinăafi群are,ăprecumă群iăprinăpublicareaăpeăpaginaădeăinternetălaăadresa:ă
comunaselaru.ro. 
                                                
                          
                                                          PREȘEDINTEăDEăȘEDINȚ; 
                                                          IORGAăMARIAăC;T;LINA 
 
 
 

NR. 36                                                                                                      CONTRASMNEAZ; 
DATA: 23 august  2021                                                                            SECRETAR GENERAL, 
ȘELARUăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                                                                Dragne Emilian Petre  
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ANEXA la H.C.L. Nr. 36/23.08.2021  

REGULAMENTUL  
de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul 

comunei SELARU 

 
Art. 1. - Compartimentulădeăasistenţ<ăsocial<ăesteăstructuraăspecializat<ăînăadministrareaăşiă
acordareaăbeneficiilorădeăasistenţ<ăsocial<ăşiăaăserviciilorăsociale,ăînfiinţat<ălaănivelădeă
compartimentăfuncţionalăînăaparatulădeăspecialitateăalăprimarului,ădenumităîn continuare 
Compartiment,ăcuăscopulădeăaăasiguraăaplicareaăpoliticilorăsocialeăînădomeniulăprotecţieiă
copilului,ăfamiliei,ăpersoanelorăvârstnice,ăpersoanelorăcuădizabilit<ţi,ăprecumăşiăaltorăpersoane,ă
grupuriăsauăcomunit<ţiăaflateăînănevoieăsocial<. 
 
Art. 2. - Înăaplicareaăpoliticilorăsocialeăînădomeniulăprotecţieiăcopilului,ăfamiliei,ăpersoaneloră
vârstnice,ăpersoanelorăcuădizabilit<ţi,ăprecumăşiăaltorăpersoane,ăgrupuriăsauăcomunit<ţiăaflateăînă
nevoieăsocial<ăCompartimentulăîndeplineşte,ăînăprincipal,ăurm<toareleăfuncţii:ă 

a) deărealizareăaădiagnozeiăsocialeălaănivelulăunit<ţiiăadministrativă- teritoriale respective, prin 
evaluareaănevoilorăsocialeăaleăcomunit<ţii,ărealizareaădeăsondajeăşiăancheteăsociale,ăvalorificareaă
potenţialuluiăcomunit<ţiiăînăvedereaăpreveniriiăşiădepist<riiăprecoceăaăsituaţiilorădeăneglijare,ăabuz,ă
abandon,ăviolenţ<,ăaăcazurilorădeăriscădeăexcluziuneăsocial<ăetc.; 
b) deăcoordonareăaăm<surilorădeăprevenireăşiăcombatereăaăsituaţiilorădeămarginalizareăşiăexcludereă
social<ăînăcareăseăpotăaflaăanumiteăgrupuriăsauăcomunit<ţi; 
c) deăstrategie,ăprinăcareăasigur<ăelaborareaăstrategieiădeădezvoltareăaăserviciilorăsocialeăşiăaă
planuluiăanualădeăacţiune,ăpeăcareăleăsupuneăspreăaprobareăconsiliuluiălocal; 
d) deăcomunicareăşiăcolaborareăcuăserviciileăpubliceădeconcentrateăaleăministerelorăşiăinstituţiiloră
careăauăresponsabilit<ţiăînădomeniulăasistenţeiăsociale,ăcuăserviciileăpubliceălocaleădeăasistenţ<ă
social<,ăprecumăşiăcuăreprezentanţiiăsociet<ţiiăcivileăcareădesf<şoar<ăactivit<ţiăînădomeniu,ăcuă
reprezentanţiiăfurnizorilorăprivaţiădeăserviciiăsociale,ăprecumăşiăcuăpersoaneleăbeneficiare; 
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor 
vulnerabile.  

Art. 3. - (1)ăAtribuţiile Compartimentului în domeniulăbeneficiilorădeăasistenţ<ăsocial<ăsuntă
urm<toarele:ă 

a) asigur<ăşiăorganizeaz<ăactivitateaădeăprimireăaăsolicit<rilorăprivindăbeneficiileădeăasistenţ<ă
social<; 
b) pentruăbeneficiileădeăasistenţ<ăsocial<ăacordateădinăbugetulădeăstatărealizeaz<ăcolectareaălunar<ă
aăcererilorăşiătransmitereaăacestoraăc<treăagenţiileăteritorialeăpentruăpl<ţiăşiăinspecţieăsocial<; 
c) verific<ăîndeplinireaăcondiţiilorălegaleădeăacordareăaăbeneficiilorădeăasistenţ<ăsocial<,ăconformă
procedurilorăprev<zuteădeălegeăsau,ădup<ăcaz, stabiliteăprinăhot<râreăaăconsiliuluiălocal,ăşiă
preg<teşteădocumentaţiaănecesar<ăînăvedereaăstabiliriiădreptuluiălaăm<surileădeăasistenţ<ăsocial<; 
d) întocmeşteădispoziţiiădeăacordare/respingereăsau,ădup<ăcaz,ădeămodificare/suspendare/încetareă
a beneficiilorădeăasistenţ<ăsocial<ăacordateădinăbugetulălocalăşiăleăprezint<ăprimaruluiăpentruă
aprobare; 
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e) comunic<ăbeneficiarilorădispoziţiileăcuăprivireălaădrepturileăşiăfacilit<ţileălaăcareăsuntă
îndrept<ţiţi,ăpotrivitălegii; 
f) urm<reşteăşiăr<spundeădeăîndeplinireaăcondiţiilorălegaleădeăc<treătitulariiăşiăpersoaneleă
îndrept<ţiteălaăbeneficiileădeăasistenţ<ăsocial<; 
g) efectueaz<ăsondajeăşiăancheteăsocialeăpentruădepistareaăprecoceăaăcazurilorădeăriscădeă
excluziuneăsocial<ăsauăaăaltorăsituaţiiădeănecesitateăînăcareăseăpotăaflaămembriiăcomunit<ţiiăşi,ăînă
funcţieădeăsituaţiileăconstatate,ăpropuneăm<suriăadecvateăînăvedereaăsprijiniriiăacestorăpersoane; 
h) realizeaz<ăactivitateaăfinanciară- contabil<ăprivindăbeneficiileădeăasistenţ<ăsocial<ăadministrate; 
i) particip<ălaăelaborareaăşiăfundamentareaăpropuneriiădeăbugetăpentruăfinanţareaăbeneficiilorădeă
asistenţ<ăsocial<; 
j) îndeplineşteăoriceăalteăatribuţiiăprev<zuteădeăreglement<rileălegaleăînăvigoare.ă 

(2)ăAtribuţiile Compartimentuluiăînădomeniulăorganiz<rii,ăadministr<riiăşiăacord<riiăserviciiloră
socialeăsuntăurm<toarele:ă 

a) elaboreaz<,ăînăconcordanţ<ăcuăstrategiileănaţionaleăşiăjudeţene,ăprecumăşiăcuănevoileălocaleă
identificate,ăstrategiaălocal<ădeădezvoltareăaăserviciilorăsociale,ăpeătermenămediuăşiălung,ăpentruăoă
perioad<ădeă5ăani,ărespectivădeă10ăani,ăpeăcareăoăpropuneăspreăaprobareăconsiliuluiălocalăşiă
r<spundeădeăaplicareăacesteia; 
b) elaboreaz<ăplanurileăanualeădeăacţiuneăprivindăserviciileăsocialeăadministrateăşiăfinanţateădină
bugetulăconsiliuluiălocalăşiăleăpropune spre aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate 
privindănum<rulăşiăcategoriileădeăbeneficiari,ăserviciileăsocialeăexistente,ăserviciileăsocialeă
propuseăpentruăaăfiăînfiinţate,ăprogramulădeăcontractareăaăserviciilorădinăfonduriăpublice,ăbugetul 
estimatăşiăsurseleădeăfinanţare; 
c) iniţiaz<,ăcoordoneaz<ăşiăaplic<ăm<surileădeăprevenireăşiăcombatereăaăsituaţiilorădeă
marginalizareăşiăexcludereăsocial<ăînăcareăseăpotăaflaăanumiteăgrupuriăsauăcomunit<ţi; 
d) identific<ăfamiliileăşiăpersoaneleăaflateăînădificultate,ăprecumăşiăcauzeleăcareăauăgenerată
situaţiileădeăriscădeăexcluziuneăsocial<; 
e) realizeaz<ăatribuţiileăprev<zuteădeălegeăînăprocesulădeăacordareăaăserviciilorăsociale; 
f) propune primarului, în condiţiileălegii,ăîncheiereaăcontractelorădeăparteneriatăpublică- publicăşiă
public - privatăpentruăsusţinereaădezvolt<riiăserviciilorăsociale; 
g) propuneăînfiinţareaăserviciilorăsocialeădeăinteresălocal; 

h) colecteaz<,ăprelucreaz<ăşiăadministreaz<ădateleăşiăinformaţiileăprivindăbeneficiarii,ăfurnizoriiă
publiciăşiăprivaţiăşiăserviciileăadministrateădeăaceştiaăşiăleăcomunic<ăserviciilorăpubliceădeă
asistenţ<ăsocial<ădeălaănivelulăjudeţului,ăprecumăşiăMinisterului Muncii şi Protecţiei Sociale, la 
solicitarea acestuia; 
i) monitorizeaz<ăşiăevalueaz<ăserviciileăsociale; 
j) elaboreaz<ăşiăimplementeaz<ăproiecteăcuăfinanţareănaţional<ăşiăinternaţional<ăînădomeniul 
serviciilor sociale; 
k) elaboreaz<ăproiectulădeăbugetăanualăpentruăsusţinereaăserviciilorăsociale,ăînăconformitateăcuă
planulăanualădeăacţiune,ăşiăasigur<ăfinanţarea/cofinanţareaăacestora; 
l) asigur<ăinformareaăşiăconsiliereaăbeneficiarilor,ăprecumăşiăinformareaăpopulaţieiăprivindă
drepturileăsocialeăşiăserviciileăsocialeădisponibile; 
m) furnizeaz<ăşiăadministreaz<ăserviciileăsocialeăadresateăcopilului,ăfamiliei,ăpersoanelorăcuă
dizabilit<ţi,ăpersoanelorăvârstnice,ăprecumăşiătuturorăcategoriilorădeăbeneficiariăprev<zuteădeălege,ă
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fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate; 
n) încheieăcontracteăindividualeădeămunc<ăşiăasigur<ăformareaăcontinu<ădeăasistenţiăpersonali;ă
evalueaz<ăşiămonitorizeaz<ăactivitateaăacestoraăînăcondiţiileălegii; 
o) sprijin<ăcompartimentulăresponsabilăcuăcontractareaăserviciilorăsociale,ăînfiinţatăpotrivită
prevederilor art. 113 alin. (1) din Legeaăasistenţeiăsocialeănr.ă292/2011,ăcuămodific<rileăşiă
complet<rileăulterioare,ăînăelaborareaădocumentaţieiădeăatribuireăşiăînăaplicareaăproceduriiădeă
atribuire, potrivit legii; 
p) planific<ăşiărealizeaz<ăactivit<ţileădeăinformare,ăformareăşiăîndrumareămetodologic<,ăînăvedereaă
creşteriiăperformanţeiăpersonaluluiăcareăadministreaz<ăşiăacord<ăserviciiăsociale; 
q) colaboreaz<ăpermanentăcuăorganizaţiileăsociet<ţiiăcivileăcareăreprezint<ăintereseleădiferiteloră
categorii de beneficiari; 
r) sprijin<ădezvoltareaăvoluntariatuluiăînăserviciileăsociale,ăcuărespectareaăprevederilor Legii nr. 
78/2014 privindăreglementareaăactivit<ţiiădeăvoluntariatăînăRomânia,ăcuămodific<rileăulterioare; 
s) îndeplineşteăoriceăalteăatribuţiiăprev<zuteădeăreglement<rileălegaleăînăvigoare.  

(3)ăÎnăaplicareaăprevederilorăalin.ă(2)ălit.ăa)ăşiăb),ăCompartimentulăorganizeaz<ăconsult<riăcuă
furnizoriiăpubliciăşiăprivaţi,ăcuăasociaţiileăprofesionaleăşiăorganizaţiileăreprezentativeăaleă
beneficiarilor. 
 
Art. 4. - (1) Strategia de dezvoltare a serviciilorăsocialeăconţineăcelăpuţinăurm<toareleăinformaţii:ă
obiectivulăgeneralăşiăobiectiveleăspecifice,ăplanulădeăimplementareăaăstrategiei,ăresponsabilit<ţiăşiă
termeneădeărealizare,ăsurseleădeăfinanţareăşiăbugetulăestimat. 
(2) Elaborarea strategiei locale deădezvoltareăaăserviciilorăsocialeăseăfundamenteaz<ăpeă
informaţiileăcolectateădeăCompartimentăînăexercitareaăatribuţiilorăprev<zuteălaăart.ă3ăalin.ă(2)ălit.ă
d),ăh)ăşiăi). 
(3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Compartiment, fie prin contractarea 
unorăserviciiădeăspecialitateăşiăconţineăcelăpuţinăurm<toareleăinformaţii:ă 

a) caracteristiciăteritorialeăaleăunit<ţiiăadministrativă- teritoriale; 
b) nivelulădeădezvoltareăsocioeconomic<ăşiăcultural<ăaăregiunii; 
c) indicatori demografici cum ar fi:ăstructuraăpopulaţiei,ădup<ăvârst<,ăsex,ăocupaţie,ăsperanţaădeă
viaţ<ălaănaştere,ăsperanţaădeăviaţ<ăs<n<toas<ălaă65ădeăani,ăsoldulămigraţieiăetc.; 
d) tipurileădeăsituaţiiădeădificultate,ăvulnerabilitate,ădependenţ<ăsauăriscăsocialăetc.,ăprecumăşiă
estimareaănum<ruluiădeăbeneficiari; 
e) tipurileădeăserviciiăsocialeăcareăarăputeaăr<spundeănevoilorăbeneficiarilorăidentificaţiăşiă
argumentaţiaăalegeriiăacestora.ă 

Art. 5. - (1)ăPlanulăanualădeăacţiuneăprev<zutălaăart.ă3ăalin.ă(2)ălit.ăb)ăseăelaboreaz<ăînainteăde 
fundamentareaăproiectuluiădeăbugetăpentruăanulăurm<tor,ăînăconformitateăcuăstrategiaădeă
dezvoltareăserviciilorăsocialeăproprie,ăprecumăşiăcuăceaăaăjudeţuluiădeăcareăaparţineăunitateaă
administrativ - teritorial<,ăşiăcuprindeădateădetaliateăprivindănum<rulăşiăcategoriileădeăbeneficiari,ă
serviciileăsocialeăexistente,ăserviciileăsocialeăpropuseăpentruăaăfiăînfiinţate,ăprogramulădeă
contractareăşiăprogramulădeăsubvenţionareăaăserviciilorădinăfonduriăpublice,ăderulateăcuă
respectareaălegislaţieiăînădomeniulăajutoruluiădeăstat,ăbugetulăestimatăşiăsurseleădeăfinanţare. 
(2)ăPlanulăanualădeăacţiuneăcuprinde,ăpeălâng<ăactivit<ţileăprev<zuteălaăalin.ă(1),ăplanificarea 
activit<ţilorădeăinformareăaăpublicului,ăprogramulădeăformareăşiăîndrumareămetodologic<ăînă

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20155628
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20212731
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20212731
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vedereaăcreşteriiăperformanţeiăpersonaluluiăcareăadministreaz<ăşiăacord<ăserviciiăsociale. 
(3)ăElaborareaăplanuluiăanualădeăacţiuneăseăfundamenteaz<ăprinărealizareaăuneiăanalizeăprivindă
num<rulăşiăcategoriileădeăbeneficiari,ăserviciileăsocialeăexistenteăşiăpropuseăspre aăfiăînfiinţate,ă
resurseleămateriale,ăfinanciareăşiăumaneădisponibileăpentruăasigurareaăfurniz<riiăserviciiloră
respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor 
socialeăprev<zuteălaăart.ă4ăalin.ă(1),ăînăfuncţieădeăresurseleădisponibileăşiăcuărespectareaăceluiămaiă
eficient raport cost/beneficiu. 
(4)ăLaăelaborareaăproiectuluiădeăbugetăanualăaferentăserviciilorăsocialeăacordateălaănivelulăunit<ţiiă
administrativ - teritorialeăseăauăînăvedereăcosturileădeăfuncţionare a serviciilor sociale aflate în 
administrare,ăinclusivăaăcelorăceăurmeaz<ăaăfiăînfiinţate,ăcosturileăserviciilorăsocialeăcontractate,ă
aleăcelorăcuprinseăînălistaăserviciilorăsocialeăceăurmeaz<ăaăfiăcontractateăşiăsumeleăacordateăcuătitluă
deăsubvenţie,ăcuărespectareaălegislaţieiăînădomeniulăajutoruluiădeăstat,ăestimateăînăbazaă
standardelor de cost în vigoare. 
(5)ăAnteriorăaprob<rii,ăprinăhot<râreăaăconsiliuluiălocal,ăaăplanuluiăanualădeăacţiune,ă
Compartimentul îl transmite spre consultare consiliului judeţean. 
(6)ăÎnăsituaţiaăînăcareăplanulăanualădeăacţiuneăprevedeăşiăînfiinţareaădeăserviciiăsocialeădeăinteresă
intercomunitar,ăprinăparticipareaăşiăaăaltorăautorit<ţiăaleăadministraţieiăpubliceălocale,ăplanulăanuală
deăacţiuneăseătransmiteăspreăconsultareăşiăacestorăautorit<ţi. 
 
Art. 6. - (1)ăÎnăvedereaăasigur<riiăeficienţeiăşiătransparenţeiăînăplanificarea,ăfinanţareaăşiă
acordareaăserviciilorăsociale,ăCompartimentulăareăurm<toareleăobligaţiiăprincipale:ă 

a) asigurareaăinform<riiăcomunit<ţii; 
b) transmitereaăc<treăserviciulăpublicădeăasistenţ<ăsocial<ădeălaănivelăjudeţeanăaăstrategieiălocaleăşiă
a planului anualădeăacţiune,ăînătermenădeă15ăzileădeălaădataăaprob<riiăacestora; 
c) transmitereaătrimestrial,ăînăformatăelectronic,ăserviciuluiăpublicădeăasistenţ<ăsocial<ădeălaănivelă
judeţeanăaădatelorăşiăinformaţiilorăcolectateălaănivelălocalăprivindăbeneficiarii,ăfurnizoriiădeă
serviciiăsocialeăşiăserviciileăsocialeăadministrateădeăaceştia,ăprecumăşiăaărapoartelorădeă
monitorizareăşiăevaluareăaăserviciilorăsociale; 
d) organizareaădeăsesiuniădeăconsult<riăcuăreprezentanţiăaiăorganizaţiilorăbeneficiarilorăşiăaiă
furnizorilorădeăserviciiăsocialeăînăscopulăfundament<riiăstrategieiădeădezvoltareăaăserviciiloră
socialeăşiăaăplanuluiăanualădeăacţiune; 
e) comunicareaăinformaţiilorăsolicitateăsau,ădup<ăcaz,ăpunereaăacestoraălaădispoziţiaă
instituţiilor/structurilorăcuăatribuţiiăînămonitorizareaăşiăcontrolulărespect<riiădrepturilorăomului,ăînă
monitorizareaăutiliz<riiăprocedurilorădeăprevenireăşiăcombatereăaăoric<rorăformeădeătratament 
abuziv,ăneglijent,ădegradantăasupraăbeneficiarilorăserviciilorăsocialeăşi,ădup<ăcaz,ăinstituţiilor/ă
structurilorăcuăatribuţiiăprivindăprevenireaătorturii,ăprecumăşiăacordareaădeăsprijinăînărealizareaă
vizitelorădeămonitorizare,ăînăcondiţiileălegii.ă 

(2) Obligaţiaăprev<zut<ălaăalin.ă(1)ălit.ăa)ăseărealizeaz<ăprinăpublicareaăpeăpaginaădeăinternetă
proprieăsau,ăatunciăcândăacestălucruănuăesteăposibil,ăprinăafişareălaăsediulăinstituţieiăaăinformaţiiloră
privind:  

a) activitateaăproprieăşiăserviciileăaflateăînăproprie administrare - formulare/modele de cereri în 
formatăeditabil,ăprogramulăinstituţiei,ăcondiţiiădeăeligibilitateăetc.; 
b) informaţiiăprivindăserviciileăsocialeădisponibileălaănivelulăunit<ţiiăadministrativă- teritoriale, 
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acordate de furnizori publici oriăprivaţi; 
c) informaţiiăprivindăalteăserviciiădeăinteresăpublicăcareănuăauăorganizateăcompartimenteă
deconcentrateălaănivelulăunit<ţiiăadministrativă- teritoriale.  

Art. 7. - Înăadministrareaăşiăacordareaăserviciilorăsociale,ăCompartimentulărealizeaz<ă
urm<toarele:ă 

a) solicit<ăacreditareaăcaăfurnizorădeăserviciiăsocialeăşiălicenţaădeăfuncţionareăpentruăserviciileă
socialeăaleăautorit<ţiiăadministraţieiăpubliceălocaleădinăunitateaăadministrativă- teritorial<ă
respectiv<; 
b) primeşteăşiăînregistreaz<ăsolicit<rile de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, de 
reprezentanţiiălegaliăaiăacestora,ăprecumăşiăsesiz<rileăaltorăpersoane/instituţii/furnizoriăprivaţiădeă
servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; 
c) evalueaz<ănevoileăsocialeăaleăpopulaţieiădinăunitateaăadministrativă- teritorial<ăînăvedereaă
identific<riiăfamiliilorăşiăpersoanelorăaflateăînădificultate,ăprecumăşiăaăcauzelorăcareăauăgenerată
situaţiileădeăriscădeăexcluziuneăsocial<; 
d) elaboreaz<,ăînăbazaăevalu<rilorăiniţiale,ăplanurileădeăintervenţieăcareăcuprindăm<suriădeă
asistenţ<ăsocial<,ărespectivăserviciileărecomandateăşiăbeneficiileădeăasistenţ<ăsocial<ălaăcareă
persoana are dreptul; 
e) realizeaz<ădiagnozaăsocial<ălaănivelulăgrupuluiăşiăcomunit<ţiiăşiăelaboreaz<ăplanulădeăserviciiă
comunitare; 
f) acord<ăserviciiădeăasistenţ<ăcomunitar<ăînăbazaăm<surilorădeăasistenţ<ăsocial<ăincluseădeă
Compartimentăînăplanulădeăacţiune; 
g) recomand<ărealizareaăevalu<riiăcomplexeăşiăfaciliteaz<ăaccesulăpersoanelorăbeneficiare la 
serviciile sociale; 
h) acord<ădirectăsauăprinăcentreleăpropriiăserviciileăsocialeăpentruăcareădeţineălicenţaădeă
funcţionare,ăcuărespectareaăetapelorăobligatoriiăprev<zuteălaăart.ă46ădin Legea nr. 292/2011, cu 
modific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare,ăaăstandardelorăminimeădeăcalitateăşiăaăstandardelorădeă
cost.  

Art. 8. - (1) ServiciileăsocialeăacordateădeăCompartimentăavândădreptăscopăexclusivăprevenireaăşiă
combatereaăs<r<cieiăşiărisculuiădeăexcluziuneăsocial<ăsuntăadresateăpersoanelorăşiăfamiliilorăf<r<ă
venituriăsauăcuăvenituriăreduse,ăpersoanelorăf<r<ăad<post,ăvictimelorătraficuluiădeăpersoane,ă
precumăşiăpersoanelorăprivateădeălibertateăşiăpotăfiăurm<toarele:ă 

a) servicii de consiliere şiăinformare,ăserviciiădeăinserţie/reinserţieăsocial<,ăserviciiădeăreabilitareă
şiăalteleăasemenea,ăpentruăfamiliileăşiăpersoaneleăsingure,ăf<r<ăvenituriăsauăcuăvenituriăreduse; 
b) serviciiăsocialeăadecvateăcopiilorăstr<zii,ăpersoanelorăvârstniceăsingureăsauăf<r<ăcopiiăşiă
persoanelorăcuădizabilit<ţiăcareătr<iescăînăstrad<:ăad<posturiădeăurgenţ<ăpeătimpădeăiarn<,ăechipeă
mobileădeăintervenţieăînăstrad<ăsauăserviciiădeătipăambulanţ<ăsocial<,ăad<posturiădeănoapte,ăcentreă
rezidenţialeăcuăg<zduireăpeăperioad<ădeterminat<; 
c) centreămultifuncţionaleăcareăasigur<ăcondiţiiădeălocuităşiădeăgospod<rireăpeăperioad<ă
determinat<ăpentruătineriiăcareăp<r<sescăsistemulădeăprotecţieăaăcopilului; 
d) cantineăsocialeăpentruăpersoaneleăf<r<ăvenituriăsauăcuăvenituriăreduse; 
e) serviciiăsocialeăînăsistemăintegratăcuăalteăm<suriădeăprotecţieăprev<zuteădeălegislaţiaăspecial<,ă
acordateăvictimelorătraficuluiădeăpersoaneăpentruăfacilitareaăreintegr<rii/reinserţieiăsocialeăaă
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acestora:ăcentreădeăziăcareăasigur<ăînăprincipalăinformare,ăconsiliere,ăsprijinăemoţionalăşiăsocialăînă
scopulăreabilit<riiăşiăreintegr<riiăsociale,ăserviciiăacordateăînăcomunitateăcareăconstauăînăserviciiă
deăasistenţ<ăsocial<,ăsuportăemoţional,ăconsiliereăpsihologic<,ăconsiliereăjuridic<,ăorientareă
profesional<,ăreinserţieăsocial<ăetc.; 
f) consiliereăadresat<ăfamilieiăpersoaneiăprivateădeălibertateăaflateăînăcustodiaăsistemuluiă
penitenciarăprivindăserviciileăsocialeăexistenteăînăcomunitateaăînăcareăaceastaăîşiăvaăaveaă
domiciliulăsauăreşedinţaădup<ăeliberare,ăprecumăşiăservicii de consiliere acordate persoanei care a 
executatăoăm<sur<ăprivativ<ădeălibertateăînăvedereaăsusţineriiăreinserţieiăsocialeăaăacesteia.ă 

(2)ăServiciileăsocialeăacordateădeăCompartimentădestinateăpreveniriiăşiăcombateriiăviolenţeiă
domestice pot fi: centreădeăprimireăînăregimădeăurgenţ<ăaăvictimelorăviolenţeiădomestice,ăcentreă
deărecuperareăpentruăvictimeleăviolenţeiădomestice,ălocuinţeăprotejate,ăcentreădeăconsiliereăpentruă
prevenireaăşiăcombatereaăviolenţeiădomestice,ăcentreăpentruăserviciiădeăinformareăşiăsensibilizareă
aăpopulaţieiăşiăcentreădeăziăcareăauădreptăobiectivăreabilitareaăşiăreinserţiaăsocial<ăaăacestora,ăprină
asigurareaăunorăm<suriădeăeducaţie,ăconsiliereăşiămediereăfamilial<,ăprecumăşiăcentreădestinateă
agresorilor. 
(3) Serviciile socialeăacordateădeăCompartimentădestinateăpersoanelorăcuădizabilit<ţiăpotăfi:ă 

a) cuăprioritate,ăserviciiădeăîngrijireălaădomiciliu,ădestinateăpersoanelorăcuădizabilit<ţi,ăprecumăşiă
centreădeăziăadaptateănevoilorăacestora,ăpotrivităatribuţiilorăstabiliteăprinălegile speciale; 
b) serviciiădeăasistenţ<ăşiăsuport.ă 

(4)ăComplementarăacord<riiăserviciilorăprev<zuteălaăalin.ă(3),ăînădomeniulăprotecţieiăpersoaneiăcuă
dizabilit<ţi,ăCompartimentul:ă 

a) monitorizeaz<ăşiăanalizeaz<ăsituaţiaăpersoanelorăcuădizabilit<ţiădinăunitatea administrativ - 
teritorial<,ăprecumăşiămodulădeărespectareăaădrepturilorăacestora,ăasigurândăcentralizareaăşiă
sintetizareaădatelorăşiăinformaţiilorărelevante; 
b) identific<ăşiăevalueaz<ăsituaţiileăcareăimpunăacordareaădeăserviciiăşi/sauăbeneficiiăpentru 
persoaneleăadulteăcuădizabilit<ţi; 
c) creeaz<ăcondiţiiădeăaccesăpentruătoateătipurileădeăserviciiăcorespunz<toareănevoilorăindividualeă
ale persoanelor cu handicap; 
d) iniţiaz<,ăsusţineăşiădezvolt<ăserviciiăsocialeăcentrateăpeăpersoanaăcuăhandicap,ăînăcolaborareăsauă
în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 
e) asigur<ăpondereaăpersonaluluiădeăspecialitateăangajatăînăraportăcuătipurileădeăserviciiăsociale; 
f) elaboreaz<ădocumentaţiaănecesar<ăpentruăacordareaăserviciilor; 
g) asigur<ăconsiliereaăşiăinformareaăfamiliilorăasupraădrepturilorăşiăobligaţiilorăacestoraăşiăasupraă
serviciilor disponibile pe plan local; 
h) implic<ăînăactivit<ţileădeăîngrijire,ăreabilitareăşiăintegrareăaăpersoaneiăcuăhandicapăfamiliaă
acesteia; 
i) asigur<ăinstruireaăînăproblematicaăspecific<ăpersoaneiăcuăhandicapăaăpersonalului,ăinclusivăaă
asistenţilorăpersonali; 
j) încurajeaz<ăşiăsusţineăactivit<ţileădeăvoluntariat; 
k) colaboreaz<ăcuădirecţiaăgeneral<ădeăasistenţ<ăsocial<ăşiăprotecţiaăcopiluluiăînădomeniulă
drepturilorăpersoanelorăcuădizabilit<ţiăşiătransmiteăacesteiaătoateădateleăşiăinformaţiileăsolicitateă
din acest domeniu.  
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(5) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor vârstnice pot fi 
urm<toarele:ă 

a) serviciiădeăîngrijireăpersonal<ăacordateăcuăprioritateălaădomiciliuăsauăînăcentreărezidenţialeă
pentruăpersoaneleăvârstniceădependenteăsingureăoriăaăc<rorăfamilieănuăpoateăs<ăleăasigureă
îngrijirea; 
b) servicii de consiliere,ădeăacompaniere,ăprecumăşiăserviciiădestinateăamenaj<riiăsauăadapt<riiă
locuinţei,ăînăfuncţieădeănaturaăşiăgradulădeăafectareăaăautonomieiăfuncţionale.ă 

(6)ăServiciileăsocialeăacordateădeăCompartimentădestinateăprotecţieiăşiăpromov<riiădrepturilor 
copiluluiăsuntăceleădeăprevenireăaăsepar<riiăcopiluluiădeăp<rinţiiăs<i,ăprecumăşiăceleămeniteăs<ăîiă
sprijineăpeăaceştiaăînăceeaăceăpriveşteăcreştereaăşiăîngrijireaăcopiilor,ăinclusivăserviciiădeăconsiliereă
familial<,ăorganizateăînăcondiţiileălegii. 
(7) Complementarăacord<riiăserviciilorăprev<zuteălaăalin.ă(6),ăînădomeniulăprotecţieiăcopilului,ă
Compartimentul:  

a) monitorizeaz<ăşiăanalizeaz<ăsituaţiaăcopiilorădinăunitateaăadministrativă- teritorial<,ăprecumăşiă
modulădeărespectareăaădrepturilorăcopiilor,ăasigurândăcentralizareaăşiăsintetizareaădatelorăşiă
informaţiilorărelevante,ăînăbazaăuneiăfişeădeămonitorizareăaprobateăprinăordinăalăministrului 
muncii şi protecţiei sociale; (sintagmă înlocuită prin art. 16 alin. (1) lit. g) din O.U.G. nr. 
68/2019, în vigoare de la 6 noiembrie 2019)  
b) realizeaz<ăactivitateaădeăprevenireăaăsepar<riiăcopiluluiădeăfamiliaăsa; 
c) identific<ăşiăevalueaz<ăsituaţiileăcareăimpunăacordareaădeăserviciiăşi/sauăbeneficiiădeăasistenţ<ă
social<ăpentruăprevenireaăsepar<riiăcopiluluiădeăfamiliaăsa; 
d) elaboreaz<ădocumentaţiaănecesar<ăpentruăacordareaăserviciilorăşi/sauăprestaţiilorăşiăacord<ă
acesteăserviciiăşi/sauăbeneficiiădeăasistenţ<ăsocial<,ăînăcondiţiileălegii; 
e) asigur<ăconsiliereaăşiăinformareaăfamiliilorăcuăcopiiăînăîntreţinereăasupraădrepturilorăşiă
obligaţiilorăacestora,ăasupraădrepturilorăcopiluluiăşiăasupraăserviciilorădisponibileăpeăplanălocal; 
f) asigur<ăşiămonitorizeaz<ăaplicareaăm<surilorădeăprevenireăşiăcombatereăaăconsumuluiădeăalcoolă
şiădroguri,ădeăprevenireăşiăcombatereăaăviolenţeiădomestice,ăprecumăşi a comportamentului 
delincvent; 
g) viziteaz<ăperiodicălaădomiciliu,ăfamiliileăşiăcopiiiăcareăbeneficiaz<ădeăserviciiăşiăbeneficiiădeă
asistenţ<ăsocial<ăşiăurm<reşteămodulădeăutilizareăaăprestaţiilor,ăprecumăşiăfamiliileăcareăauăînă
îngrijireăcopiiăcuăp<rinţiăplecaţiălaămunc<ăînăstr<in<tate; 
h) înainteaz<ăpropuneriăprimarului,ăînăcazulăînăcareăesteănecesar<ăluareaăuneiăm<suriădeăprotecţieă
special<,ăînăcondiţiileălegii; 
i) urm<reşteăevoluţiaădezvolt<riiăcopiluluiăşiămodulăînăcareăp<rinţiiăacestuiaăîşiăexercit< drepturile 
şiăîşiăîndeplinescăobligaţiileăcuăprivireălaăcopilulăcareăaăbeneficiatădeăoăm<sur<ădeăprotecţieă
special<ăşiăaăfostăreintegratăînăfamiliaăsa; 
j) colaboreaz<ăcuădirecţiaăgeneral<ădeăasistenţ<ăsocial<ăşiăprotecţiaăcopiluluiăînădomeniulă
protecţieiăcopiluluiăşiătransmiteăacesteiaătoateădateleăşiăinformaţiileăsolicitateădinăacestădomeniu; 
k) urm<reşteăpunereaăînăaplicareăaăhot<rârilorăcomisieiăpentruăprotecţiaăcopilului/instanţeiădeă
tutel<ăreferitoareălaăprestareaădeăc<treăp<rinţiiăapţiădeămunc<ăaăacţiunilorăsauălucr<rilorădeăinteresă
local,ăpeădurataăaplic<riiăm<suriiădeăprotecţieăspecial<.ă 
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Art. 9. - (1)ăStructuraăorganizatoric<ăşiănum<rulădeăposturiăaferentăCompartimentuluiăseăaprob<ă
deăconsiliulălocal,ăastfelăîncâtăfuncţionareaăacestuiaăs<ăasigureăîndeplinireaăatribuţiilorăceăîiărevină
potrivit legii. 
(2)ăConsiliulălocalăaprob<,ăprinăhot<râre,ăregulamentulădeăorganizareăşiăfuncţionareăală
Compartimentului, pe baza prevederilor prezentului regulamentului - cadru. 
(3)ăAtribuţiileăCompartimentului,ăprev<zuteălaăart.ă3,ăseăcompleteaz<ăcuăalteăatribuţii,ăînăfuncţieă
de caracteristicile sociale ale comunei, cu respectarea prevederilor legii. 
 
Art. 10. - (1)ăFinanţareaăCompartimentuluiăseăasigur<ădinăbugetulălocal. 
(2)ăFinanţareaăserviciilorăsocialeăşiăbeneficiilorădeăasistenţ<ăsocial<ăseăasigur<ădinăbugetulălocal,ă
bugetulădeăstat,ădinădonaţii,ăsponsoriz<riăşiăalteăformeăprivateădeăcontribuţiiăb<neşti,ăpotrivitălegii. 
 
Art. 11. - (1)ăStructuraăorientativ<ădeăpersonalăpentruăasigurareaăfuncţion<riiăCompartimentului 
esteăurm<toarea:ă 

a) persoana/persoaneleăresponsabil</responsabileădeăevidenţaăşiăplataăbeneficiilorădeăasistenţ<ă
social<; 
b) persoana/persoaneleăcuăatribuţiiăînădomeniulăserviciilorăsociale,ăinclusivămonitorizareaă
asistenţilorăpersonali; 
c) persoana cu atribuţiiăînădomeniulăasistenţeiămedicaleăcomunitare,ădup<ăcaz.ă 

(2)ăÎnăaplicareaăprevederilorăalin.ă(1)ălit.ăb),ăînăsarcinaăautorit<ţiiăadministraţieiăpubliceălocaleă
suntăincluseăcelăpuţinăurm<toareleăobligaţii:ă 

a) realizareaăevalu<riiăiniţialeăşiăaăplanuluiădeăintervenţieădeăc<treăasistentulăsocial; 
b) realizareaăatribuţiilorăprivindăasistenţaămedical<ăcomunitar<ădeăc<treăasistentulămedicală
comunitar sau mediatorul sanitar.  

(3)ăÎnăvedereaăexercit<riiăatribuţiilorăceăîiărevin,ăprimarulăvaăasiguraăîncadrareaăînăCompartiment,ă
cuăprioritate,ăaăasistenţilorăsociali,ăcuărespectareaăprevederilorăart.ă122ăalin.ă(2)ădinăLegea nr. 
292/2011,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare,ăaăprevederilorăLegii nr. 466/2004 privind 
Statutulăasistentuluiăsocial,ăcuămodific<rileăulterioare,ăşiăaăprevederilorăart.ă4ădinăhot<râre. 
(4)ăPrim<riaăvaăfacilitaăaccesulăpersonaluluiălaăprogrameădeăformareăprofesional<. 

                                                          PREȘEDINTEăDEăȘEDINȚ; 
                                                          IORGAăMARIAăC;T;LINA 
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