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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social furnizat in 
comunitate-SPRIJIN COMUNITAR si URGENTE SOCIALE 

 
 
       Prin Referatul de aprobare nr.25732/13.11.2019 Primarul municipiului Alexandria supune 
dezbaterii si aprobarii de catre Consiliul Local al Municipiului Alexandria proiectul de hotarare privind 
Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social furnizat in comunitate,”Sprijin Comunitar 
si Urgente Sociale. 
 
      Propunerea privind initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare a serviciului social furnizat in comunitate,”Sprijin Comunitar si Urgente 
Sociale”este necesara,oportuna si legala,drept pentru care se va initia proiectul de hotarare propus, 
care,impreuna cu intreaga documentatie,va fi supus dezbaterii si aprobarii de catre Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria. 
 
      1.NECESITATEA  SI  OPORTUNITATEA. 
 
      Substanta necesitatii si oportunitatii Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social 
furnizat in comunitate-Sprijin Comunitar si Urgente Sociale,consta in asigurarea,in parteneriat cu alti 
actori socio-medicali locali, cadrului facil de acces la servicii sociale si medicale a persoanelor aflate in 
situatie de dificultate socio-medicala,sau in alte situatii de risc. 
 
       2.BENEFICIU PENTRU COMUNITATE. 
 
     Serviciul social de asistenta comunitara-Sprijin Comunitar si Urgente Sociale,prin intermediul 
personalului compartimentelor Asistenta Medicala Comunitara si cel de Interventii si Urgente Sociale 
 asigura informarea si consilierea persoanelor si  comunitatilor vulnerabile cu privire la drepturile socio-
medicale legale pe care le au,intervin in vederea sprijinirii acestora pentru depasirea situatiilor de 
dificultate(acolo unde este posibil),si, in parteneriat cu ceilalti actori socio-medicali locali, contribuie la 
combaterea riscului de excluziune sociala,precum si interventia de urgenta in depistarea si orientarea 
persoanelor aflate in situatii limita de la domiciliu la o entitate sociala sau medicala in vederea depasirii 
situatiei de risc social sau medical. 
 
      3. LEGALITATEA  PROIECTULUI. 



 
     Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentata si are ca baza juridica 
de functionare si exprimare publica urmatoarele acte normative in vigoare: 
      -Legea nr.292/2011,Legea asistentei sociale; 
     -Legea nr.272/2004,privind protectia si promovarea drepturilor copilului,republicata ,cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
    -Legea nr.17/2000,privind asistenta sociala a persoanelor varstnice,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
    -Lege nr.217/2003,pentru prevenirea si combaterea violentei in familie,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
    -Legea nr.174/2018,privind modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si 
combaterea violentei in familie; 
   -Legea nr.448/2006,privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
   -Ordinul M.M.J.S.nr.2525/2018 privind aprobarea procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile 
de violenta domestica. 
   -O.U.G.nr.18/2017 privind asistenta medicala comunitara; 
   -H.G.R.nr.234/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea,functionarea si 
finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara; 
   -Ordinul M.M.J.S.nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate in vederea acreditarii 
serviciilor sociale; 
  -H.C.L.nr.369 din 31 octombrie 2019,privind aprobarea organigramei,a statului de functii,numarului 
de personal si Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de interes local Directia 
de Asistenta Sociala Alexandria. 
    Urmare celor expuse,in conformitate cu prevederile O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ al 
Romaniei, s-a intocmit Raportul de specialitate pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare  a serviciului social furnizat in comunitate-Sprijin Comunitar si Urgente Sociale. 
    Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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