
 

JUDETUL TELEORMAN        

CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA                                         SE APROBA 

SERVICIUL PUBLIC LOCAL                                                         PRIMAR, 

DIRECTIA DE  ASISTENTA SOCIALA                                                  VICTOR DRAGUSIN 

NR.  11871/15.11.2019 

 

R E F E R A T 

 

    Priveste:  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi - 

Cantina de ajutor social Alexandria 

 

  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. 

 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. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Cantina de ajutor social Alexandria, sunt: 



       a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar 

pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul 

la stabilirea ajutorului social; 

       b)tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, 

până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani respectiv 26 de ani în cazul celor care 

urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a); 

       c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii 

şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la 

stabilirea ajutorului social;  

       d) pensionarii; 

       e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt 

izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri; 

       f) invalizii şi bolnavii cronici; 

       g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri , pe o perioada de cel mult 90 zile / an. 

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. 

Fata de cele prezentate mai sus, propunem intocmirea unui proiect de hotarare care sa fie supus 
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                                 Doina Nedea                       
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