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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

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

serviciului social  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. 

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.  

  In urma referatului nr. 5959/08.05.2018 prezentat de Serviciul public local D.A.S. Alexandria s-a 
propus aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social  Cantina de ajutor 
social Alexandria. 

  Consider ca elaborarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social  Cantina 
de ajutor social Alexandria, este in conformitate cu prevederile legale si este necesara si oportuna. 



            Avand in vedere prevederile art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare propun urmatorul proiect de hotarare: Proiect de 
hotarare  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social Cantina de 
ajutor social Alexandria. 

             Directia Economica si Directia Juridic Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria va 
intocmi raportul comun de specialitate pe care il va sustine la comisiile de specialitate spre avizare. 

              Dupa intocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre comisiile sus mentionate, 
proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate si avizul 
comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria. 
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