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PROIECT
HOTĂRÂRE

- Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de zi cantina
sociala, Manualul de Proceduri Carta drepturilor si Codul etic

Consiliul local al orașului Rupea, județ Brașov
Având în vedere:
- Raportul de specialitate prin care Serviciul Public de Asistență Socială Rupea, propune

Consiliului Local al Orașului Rupea, aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Centrului de zi cantina sociala , Manualul de Proceduri Carta drepturilor si
Codul etic

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.3/2007 privind aprobarea infiintarii
Serviciului Public de Asistență Socială Rupea

- prevederile art. 2 alin. 1 si alin. 2, art. 3 alin. 1 si alin. 2 , poz. 70 din Nomenclatorul
serviciilor sociale si anexa nr. 2 la Nomenclator, din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale;

- prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
- prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

In temeiul prevederile art. 36, alin.2, lit. d si alin.6, lit. a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare. In
temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 si ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de zi cantina
sociala , Manualul de Proceduri , Carta drepturilor, si Codul etic revizuite conform
anexelor1, 2, 3 si 4 care fac parte din prezenta hotărâre.
Art.2  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare prezentei se
abrogă.
Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează: Serviciul Public de Asistență
Socială Rupea.
Art.4 Prezenta se comunică Instituției Prefectului județului Brașov, Primarului orașului
Rupea, Serviciului Public de Asistență Socială și Compartimentului de Resurse Umane.

INITIATOR VIZAT PT LEGALITATE
PRIMAR Secretarul  orasului Rupea

Ec. Nicolae Liviu Bardas jr. Ioana Madalina Roman
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Expunere de motive

Având în vedere:
- Raportul de specialitate prin care Serviciul Public de Asistență Socială Rupea, propune

Consiliului Local al Orașului Rupea, aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Centrului de zi cantina sociala , Manualul de Proceduri Carta drepturilor si
Codul etic

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.3/2007 privind aprobarea  infiintarii
Serviciului Public de Asistență Socială Rupea

- prevederile art. 2 alin. 1 si alin. 2, art. 3 alin. 1 si alin. 2 , poz. 70 din Nomenclatorul
serviciilor sociale si anexa nr. 2 la Nomenclator, din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale;

- prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
- prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

In temeiul prevederile art. 36, alin.2, lit. d si alin.6, lit. a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare. In
temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 si ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare propunem
spre aprobare Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de zi cantina sociala ,
Manualul de Proceduri , Carta drepturilor, si Codul etic revizuite conform  anexelor1, 2, 3 si
4 care fac parte din prezenta

In conformitate cu prevederile art. 2 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului
social, este un document propriu serviciului social si conţine cel puţin următoarele:
identificarea serviciului social, potrivit Nomenclatorului, scopul acestuia, cadrul legal de
înfiinţare, organizare şi funcţionare, principiile care stau la baza acordării serviciilor,
funcţiile şi activităţile principale, condiţiile de accesare, drepturile şi obligaţiile
persoanelor beneficiare, structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de
personal.

In structura Serviciului public local Serviciul Public de Asistenta Sociala Rupea,
functioneaza Cantina de ajutor social care furnizeaza servicii sociale gratuite sau contra
cost persoanelor sau familiilor aflate in situatii economico-sociale sau medicale deosebite
in scopul prevenirii, limitarii sau inlaturarii efectelor temporare sau permanente ale unor
situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane, familii sau
grupuri.
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Cantina de ajutor social este organizata şi funcţionează cu respectarea principiilor generale
care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care
stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile
internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România
este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile

PRIMAR
EC. BARDAS NICOLAE LIVIU


