
coNsrLruL LocAL AL MUNTCTPIULUI RO$lORll DE VEDE

HOTARARE

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Asistenta Sociala si
Autoritate Tutelara, structura in aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Rosiorii de Vede.

Consiliul Local al Municipiului Rogiorii de Vede, judetul Teleorman, tntrunit in gedintd ordinara, astizi
27.08.2015;

AvAnd in vedere :

- expunerea de motive a Primarului cu nr. 16360 din 19.08.2015;
- raportul de specialitate al sefului Serviciului Public de Asistenli Sociald gi Autoritate Tutelara cu nr.

16361 din 19.08.2015;
- Procesul - Verbal de control cu nr. 6852 din 25.06.2015 incheiat de inspectorii sociali din cadrul

Agentiei Judetene pentru Plati si lnspectie Sociala Teleorman;
- prevederile HGR nr. 90/2003 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si de

functionare a serviciului public de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.29212011 a asistentei sociale;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru activitati socio-culturale, culte, invatamant,

sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii , tineret si sport ;

- prevederile art. 36 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. b) si alin.(6) lit. a) pct.2, din Legea nr. 21512001 a
Administraliei Publice Locale, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

tn temeiul arl.45 gi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.21512001 a Administraliei Publice Locale,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARA$rE:

Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala
siAutoritate Tutelara in forma prevazuta in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Att.2 Se abroga HCL nr. 49 din 30.03.2005.
Art.3 Prezenta hotdr6re se comunica prin grija Secretarului unititii administrativ teritoriale in termenul

prevdzut de lege lnstituliei Prefectului Judelului Teleorman, Primarului Municipiului Rosiorii de Vede si
Serviciului Public de Asistenti Sociali giAutoritate Tutelara.

Contrasemneaza
SECRETAR

Jr. Cita Mioara lulia

M
RO$rORil DE VEDE
Nr. 116 din 27.08.2015

Prezenta hotdrAre a fost adoptatd cu un numdr de 17 voturi ,,pentru", - votui ,,impotrivd",
funclie din care 17 prezenli.
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coNslLluL LocAL AL MUNICIPIULUI RO$|OR[ DE VEDE

Anexa Ia H.C.L. nr. 116 din 27.08.2015

Contrasemneaza,
SECRETAR

Jr. Cita Mioara lulia

REGULAMENTUL
de organizare si functionare a

SERVIGIULUI PUBLIC
DE ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA

Cap.1. Forma de organizare:

Art. I Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara este o structura fara personalitate
juridica, in aparatul de specialitate al primarului Municipiului Rosiorii de Vede.

Art.2 Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara denumit prescurtat S.P.A.S.A.T. isi

desfasoara activitatea in strada Sf. Teodor nr. 37 D.

Cap.2. Rolulsi obiectul de activitate:

Art. 3 Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara are rolul de a identifica si de a
solutiona problemele sociale ale comunitatii.

Art. 4 Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara realizeaza la nivel local masurile de
asistenta sociala si autoritate tutelara in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara realizeaza masurile si actiunile
prevazute in actele normative privind beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale adecvate, de aplicare
a politicilor publice in domeniul serviciilor sociale.

Activitatea acestuia se desfasoara in baza prezentului Regulament si a prevederilor legale.
Art. 5 Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, prin personalul de specialitate

incadrat in structura sa, asigura acordarea beneficiilor de asistenta sociala cu respectarea Legii asistentei
sociale, a legilor speciale si in concordanta cu bugetul anual aprobat.

Art. 6 Primaria Municipiului Rosiorii de Vede - Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate
Tutelara este un furnizor public de servicii sociale acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectie Sociale si
Persoanelor Varstnice prin Certificatul nr. 001 1 49.

Serviciile sociale acreditate se acorda cu respectarea Manualelor de proceduri, a Regulamentelor de
ordine interioara specifice si in concordanta cu Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de
protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile
acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale.

Serviciile sociale se presteaza gratuit sau contracost in cazurile si in masura prevazuta de lege.



Cap. 3. O rgan iza rea, reo rgan izarea si con d u cerea activitati i :

Arl. 7 Conducerea Serviciului Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara se realizea za de
autoritatile administratiei publice locale in conformitate cu atributiile stabilite prin legea organica a
administratiei publice locale, cu cadrul legislativ din domeniul asistentei sociale si cu prezentul regulament.

Art. 8 Consiliului Local hotaraste asupra organizarii, reorganizarii sau desfiintarii Serviciului Public de
Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara la propunerea primarului.

Art. I Primarul conduce, indruma si controleaza in plan administrativ activitatea Servieiului Public de
Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, avizeaza si sprijina realizarea programelor de activitate ale serviciului
public.

Primarul supune spre aprobare Consiliului Local, structura functionala si regulamentul de
functionare al Serviciului Public de Asistenta Sociala siAutoritate Tutelara ca parte integranta din structura de
personal a aparatului de specialitate.

Primarul aproba fisele cu atributiile posturilor, angajeaza, sanctioneaza si elibereaza din
functie personalul in conditiile reglementarilor in vigoare.

Art. 10 Seful serviciului conduce, coordoneaza si raspunde de realizarea atributiilor ce revin
Serviciului Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara in domeniul de activitate prin structura
organizatorica si de personal aprobata astfel :

1. Biroul autoritatetutelara, alocatii, protectia copilului sifamiliei, a persoanei cu handicap;
2. Compartimentul asistenta sociala a familiei si persoanei singure si ajutor social ;

3. Caminul de batrani siAdapostultemporar ;

4. Centrul de zi < Clubul Pensionarilor > ;

5. Cantina de Ajutor Social ;

6. Cresa Municipala Mihai Eminescu ,

7. Centrul deZi ;

8. Compartimentul asistenta medicala comunitara si asistenta medicala in unitatile de invatamant.
Seful serviciului organizeaza, indruma si controleaza in limitele de competenta activitatea

salariatilor din structura serviciului. Face propuneri pentru dezvoltarea din punct de vedere organizatoric si a
bazei materiale a serviciului, pentru dimensionarea si structurarea bugetului activitatii si actiunilor serviciului
de asistenta sociala pe care-l inainteaza serviciului financiar contabil, ca parte integranta din bugetul local.

Seful serviciului acorda calificative anuale si ia masuri legale pentru tragerea la raspundere
disciplinara a salariatilor serviciului;in realizarea atributiilor emite ordine de serviciu cu avizul Primarului.

Seful serviciului intocmeste si prezinta primarului rapoarte de specialitate care insotesc
proiectele de hotarari din domeniul de activitate al serviciului.

Seful serviciului intocmeste rapoarte, referate, dari de seama, informari, la cererea autoritatilor
competente sau din proprie initiativa in domeniul de activitate.

Cap.4. Atributiile Serviciului Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara:

Art. 11 Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara in indeplinirea rolului si a obiectului
de activitate realizeaza prin structura de personal urmatoarele atributii:

Art. 1 1.1 Biroul autoritate tutelara, alocatii, protectia copilului si familiei. a persoanei cu handicap:
- consiliaza, indruma si intocmeste documentatia in domeniul autoritatiitutelare;
- gestioneaza documentatia depusa in vederea acordarii beneficiilor pentru sustinerea copilului si a

familiei ce au in vedere nasterea, educatia si intretinerea copiilor;
- gestioneaza documentatia depusa pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale.
ln cadrul Biroul autoritate tutelara, alocatii, protectia copilului si familiei, a persoanei cu handicap, sunt

gestionate solicitarile pentru atribuirea unei locuinte cu chirie din fondul locativ administrat de autoritatea
locala. ln acest scop, salariatii consiliaza cetatenii cu respectarea prevederilor legale, urmaresc intocmirea
documentatiei conform criteriilor de eligibilitate si clasificarea fiecarui tip de cerere, in vederea fundamentarii
listei de prioritati pe categorii sitipuri de locuintE



Art. 11.2 Compartimentul asistenta sociala a familiei si persoanei sinqure si aiutor social :

- consiliaza, indruma, verifica si gestioneaza documentatia depusa in domeniul beneficiilor de
asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala din categoria
ajutoarelor sociale, ajutoarelor sociale comunitare (acordate din bugetul local prin hotarari ale consiliului
local), ajutoarelor de urgenta, ajutoarelor in natura (alimentare si materiale, inclusiv cele acordate in cadrul
programelor de sprijin educational pentru copii si tineri proveniti din familii defavorizate - POAD, rechizite
scolare s.a).

- consiliaza, indruma, verifica si gestioneaza solicitarile pentru serviciului social tip cantina sociala, cu
respectarea Manualului de proceduri si a standardelor minime de calitate in domeniu.

Art. 11.3 Caminul de batrani si Adapostul Temporar :

- presteaza servicii sociale de tip rezidential, cu respectarea Manualelor de proceduri ;

- consiliaza si indruma potentialii beneficiari din categoria persoanelor varstnice si persoanelor fara
adapost in vederea accesarii acestor tipuri de servicii sociale.

Asistentii sociali sunt manageri de caz,'fac parte din echipele pluridisciplinare si ulilizeaza elemeritele
specifice de evaluare prevazute in Manualele de proceduri elaborate in conformitate cu standardele minime
de calitate si gestioneaza dosarele personale ale asistatilor, cu respectarea Codului de etica.

Art. 11.4 Centrul de zi <<Clubul Pensionarilor> este destinat pensionarilor din comunitate,
functioneaza ca un serviciu rezidential de zi si este un centru de recreere si socializare pentru varsta a treia.

ln cadrul Centrului sunt desfasurate activitati social-culturale cu scopul prevenirii marginalizarii
persoanelor care se retrag din viata activa, salariala.

Art. 11.5 Cantina de Aiutor Social presteaza servicii de pregatire si servire a hranei pentru toate
persoanele asistate, gestioneaza in conditii de igiena alimentele, urmareste si respecta incadrarea in
alocatiile de hrana stabilite prin hotarare a guvernului pentru fiecare dintre categoriile asistate.

Art. 11.6 Cresa Municipala Mihai Eminescu se adreseaza copiilor din grupa de 1-3 ani, functioneaza
pe baza Manualului de proceduri propriu si ofera servicii sociale de ingrijire si educatie timpurie copiilor din
comunitatea locala.

Art. 11.7 Centrul de Zi :

- consiliaza, indruma si sprijina familiile cu copii cu risc de abandon in vederea depasirii situatiei de
dificultate;

- intocmeste si gestioneaza documentatia specifica in vederea acordarii de servicii rezidentiale de zi
pentru copii cu respectarea Manualului de proceduri elaborat in conformitate cu standardele minime de
calitate specifice.

Art. 11.8 Compadimentul asistenta medicala comunitara si asistenta medicala in unitatile de
invatamant asigura aplicarea la nivel comunitar a programelor nationale de sanatate destinate prescolarilor,
scolarilor si elevilor din invatamantul preuniversitar de stat.

Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara poate indeplini orice alte atributii care fac
obiectul activitatii de asistenta sociala si autoritate tutelara stabilite prin legi, horarari ale guvernului, ordine ale
organelor centrale ale administratiei, Consiliului Local sau Primarului.

Cap.5. Finantarea activitatii:

Art. l2Finantarea activitatii Serviciului Public deAsistenta Sociala si Autoritate Tutelara seface din
bugetul local.

Art. l3Donatiile si sponsorizarile in bani sau in natura, facute de persoanele fizice sau juridice pot fi
folosite numai conform aprobarii Consiliului Local.

Sef Serv.
lntocmit,


