ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. _____ din 26.01.2017
privind înfiinţarea serviciilor sociale acordate şi administrate
de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 746 din 17.01.2017 înaintată de către
Primarului Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 317 din 17.01.2017, întocmit de Direcţia de Asistenţă Socială;
Văzând avizul favorabil nr. _____ din 26.01.2017 al Comisiei pentru
Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. _____ din
26.01.2017 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din
26.01.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile H.C.L. Roman nr. 208 din 18.12.2015
privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având
personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, denumită „Direcţia
de Asistenţă Socială a Municipiului Roman”.
În conformitate cu:
- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 292/2011- Legea asistenţei
sociale;
- prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea
calităţii în domeniul serviciilor sociale;
- prevederile art. 12 alin. (1) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 16 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea serviciilor sociale acordate şi administrate de
către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman;
Art. 2. Serviciile sociale acordate şi administrate în cadrul Direcţiei de
Asistenţă Socială sunt următoarele:
- Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice “Casa Bunicilor”,
str. Ogoarelor, nr. 12 Roman;
- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc “Casa Copiilor”,
str. Bogdan Dragoş, nr.91;
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- Centrul pentru Servicii Sociale “Casa Pâinii”, str. Speranţei, nr. 11;
- Centrul de zi pentru copii antepreşcolari aflaţi în situaţii de risc,
“Casa Fluturaşilor”, str. Smirodava, nr.28;
- Adăpostul de noapte “Casa Speranţei” Roman, str. Ştefan cel
Mare, nr. 259;
Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate şi
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri;
Art. 4. Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre,
conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George Alexandru BĂLAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 746 din 17.01.2017

primar@primariaroman.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea serviciilor sociale acordate şi
administrate de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman
Asistenţa Socială este un ansamblu de instituţii, programe, măsuri,
activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor,
grupurilor, comunităţilor, cu probleme sociale, aflate temporar în dificultate,
care din cauza unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau
psihologică, nu au posibilitatea de a realiza, prin mijloace şi eforturi proprii, un
mod normal, decent de viaţă.
Serviciile sociale definite şi organizate conform prevederilor O.G. nr.
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt
înfiinţate şi administrate de autorităţile administraţiei publice locale. Furnizarea
serviciilor sociale se asigură atât de persoane juridice publice, respectiv de
serviciile publice de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor
judeţene sau locale, de instituţii de asistenţă socială cu personalitate juridică
(cămine, centre de îngrijire şi asistenţă şi altele asemenea), precum şi de
persoane juridice private, acestea din urmă fiind reprezentate, în principal, de
organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) şi culte.
Sistemul naţional de servicii sociale este reglementat prin Legea
Asistenţei Sociale nr. 292/2011. Acest cadru legal defineşte serviciile sociale ca
fiind activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor
sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea
depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune
socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Serviciile
sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri
diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile
particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. Ele au caracter proactiv şi
presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social al acesteia.
Pentru realizarea unor acţiuni sociale coerente, unitare şi eficiente în beneficiul
persoanei, serviciile sociale se pot organiza şi acorda în sistem integrat cu
serviciile de ocupare, de sănătate, de educaţie, precum şi cu alte servicii sociale
de interes general, după caz.
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Serviciile sociale sunt acordate şi administrate de către autorităţile
administraţiei publice locale si se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local şi
pot fi organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, conform art 41,
alin.1.din Legea nr. 292/2011 - Legea asistentei sociale .
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Roman, ca institutie care
ofera servicii sociale, a fost constituită urmare a adoptării H.C.L. nr. 208 din
18.12.2015, privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie
publică avînd personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local,
denumită „ Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman” si este un actor
activ, care se raporteaza in permanenta la nevoile sociale identificate in
comunitatea locala.
Avand in vedere anexa 2 la H.C.L. nr. 208 din 18.12.2015, privind
înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Roman si prevederile
art. 41 alin. (5) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistentei sociale, serviciile
sociale acordate si administrate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului Roman sunt urmatoarele:
Centrul rezidential pentru persoane varstnice- Casa Bunicilor, str.
Ogoarelor, nr.12 Roman;
Centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatie de risc Casa Copiilor, str. Bogdan Dragos, nr.91;
Centrul de Servicii Sociale- Casa Painii, str. Sperantei, nr. 11;
Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflati in situatii de risc Casa Fluturasilor, str. Smirodava, nr.28;
Adapostul pentru persoanele aflate in situatie de risc social - Casa
Sperantei Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 259;
Urmare celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare
Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Direcţia de Asistenţă Socială
Nr. 317 din 17.01.2017
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea serviciilor sociale acordate şi
administrate de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman
Din punct de vedere al oportunităţii
Având în vedere situaţia de fapt detaliată în expunerea de motive, care
este confirmată prin actele administrative invocate în motivare, se observa
necesitatea elaborarii si aprobarii unei hotarari a Consiliului Local al
Municipiului Roman privind infiintarea serviciilor sociale acordate si
administrate de catre Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman.
Din punct de vedere al legalităţii:
Sediul acestei materii se regaseşte în dispoziţiile art. 41 din Legea
292/2011:
,, (1) Serviciile sociale acordate şi administrate de către autorităţile
administraţiei publice locale se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local şi
pot fi organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică.
(2) Structurile publice cu personalitate juridică sunt organizate ca instituţii de
asistenţă socială conduse de un director, sprijinit de un consiliu consultativ
compus din reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai partenerilor sociali din unitatea
administrativ-teritorială respectivă.
(3) Structurile publice fără personalitate juridică se organizează ca unităţi de
asistenţă socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi în
cadrul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliilor
judeţene, consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului
Bucureşti.
(4) În scopul realizării unui management eficient, în cazul unităţilor de asistenţă
socială, responsabilitatea privind coordonarea şi administrarea resurselor
umane şi materiale aferente serviciului respectiv poate fi delegată şefului
unităţii.
(5) Instituţiile şi unităţile de asistenţă socială funcţionează sub denumiri
diverse, cum ar fi: centre de zi sau rezidenţiale, locuinţe protejate şi unităţi
protejate, complexuri multifuncţionale sau complexuri de servicii, cantine
sociale, servicii mobile de distribuţie a hranei etc.
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Din interpretarea dispoziţiilor legale citate mai sus rezultă ca este necesara
infiintarea si administrarea serviciilor sociale fara personalitate juridica
(Centrul rezidential pentru persoane varstnice - Casa Bunicilor, Centrul de
ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatie de risc - Casa Copiilor, Centrul de
Servicii Sociale - Casa Painii, Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflati in
situatii de risc - Casa Fluturasilor, Adapostul pentru persoanele aflate in situatie
de risc social - Casa Sperantei Roman) de catre Direcţia de Asistenţă Socială a
Municipiului Roman.
Urmare a celor prezentate mai sus, apreciez ca se impune infiintarea
serviciilor sociale acordate si administrate de catre Direcţia de Asistenţă Socială
a municipiului Roman si consider proiectul ca legal şi oportun.
DIRECTOR EXECUTIV,
Sorina MONAC
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