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   HOT�RÂRE 
 

Nr. 68  din 31.08.2005 
 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare �i func�ionare a Cantinei de 
ajutor social Roman, a Codului de etic� al personalului Cantinei de ajutor social �i 

a Codului beneficiarului serviciilor sociale – servicii de asigurare mas� prin 
Cantina de ajutor social Roman 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 56248 din 25.08.2005 întocmit� �i înaintat� 
de Serviciul Public de Asisten�� Social�; 
 V�zând avizul favorabil nr. 13 din 30.08.2005 al Comisiei pentru administra�ie 
public� local� �i sport, precum �i avizul pentru legalitate nr. 57400 din 26.08.2005 dat 
de c�tre secretarul municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile  Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social 
ale art.11 O.G. nr. 68/2003cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, ale H.G. nr. 
539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institu�iilor de asisten�� social� �i a 
Regulamentului de organizare �i func�ionare a institu�iilor de asisten�� social� , precum 
�i ale art. 38 lit.  „s” din Legea nr. 215/2001 privind administra�ia public� local�; 
 În temeiul art.46 pct.1 din acela�i act normativ: 
 

HOT�R��TE 
 
 Art.1. Se aprob� Regulamentul privind organizarea �i func�ionarea Cantinei de 
ajutor social Roma potrivit anexei I care face parte integrant� din prezenta hot�râre. 
          Art.2. Se aprob� Codul de etic� al personalului Cantinei de ajutor social Roman 
potrivit anexei II care face parte integrant� din prezenta hot�râre.  
 Art.3. Se aprob� codul beneficiarului serviciilor sociale, servicii de asigurare 
mas� prin Cantina de ajutor social Roman, potrivit anexei III care face parte integrant� 
din prezenta hot�râre.  
          Art.4. Începând cu data adopt�rii prezentei hot�râri orice alte dispozi�ii contrare  
cuprinse în actele normative adoptate de consiliul local se abrog�.  
          Art.5.Prezenta Hot�râre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, Cantinei de ajutor social Roman precum �i tuturor persoanelor �i 
institu�iilor interesate.  
  
           Pre�edinte de �edin��     Contrasemneaz� 
  Consilier,             Secretar, 
 Lenu�a Nu�a CHIRIAC                               Jurist Gheorghe CARNARIU 


