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RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

serviciului social  de zi - Cantina de ajutor social Alexandria 

 

 

 

 Prin Referatul de aprobare nr. 26097/18.11.2019 Primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a serviciului social de zi - Cantina de ajutor social Alexandria. 

 

 

a. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
 

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 Directia de Asistenta Sociala Alexandria, 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. 



Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social 

aflat în administrare, regulamente proprii de organizare şi funcţionare, pe care le aprobă prin 

hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege. 

 

 

b. LEGALITATEA PROIECTULUI 
 

          Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

-        prevederile art. 27, art. 30 si art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-              prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 

-        prevederile art. 2, art.3 si Anexa nr. 2 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.C.L. nr.  369/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de 

functii, numarului de personal si Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului 

Public Local Directia de Asistenta Sociala Alexandria; 
            In urma referatului nr. 11871/15.11.2019 prezentat de Serviciul public local D.A.S. Alexandria s-a 

propus aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi Cantina de ajutor 

social Alexandria. 

           Ca urmare, in conformitate cu prevederile art art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ al Romaniei, s-a intocmit raportul de specialitate cu privire la proiectul de hotarare 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi - Cantina de 

ajutor social Alexandria. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si 

aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.  
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