Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 114 din 18.06.2009

REGULAMENT
DE ACCES SI DE ORDINE INTERIOARA PENTRU
PERSOANELE GAZDUITE IN ADAPOSTUL SOCIAL
SITUAT IN STRADA FABRICII- ROMAN

Art. 1 –Adapostul social din str. Fabricii se adreseaza urmatoarelor
categorii de persoane: familii defavorizate cu venituri mici sau fara venituri,
batrini cu pensii mici, persoane singure fara locuinţă, persoane vulnerabile aflate
in situatie de dependenţă socială, cu domiciliul stabil in municipiul Roman.
Art.2- Persoanele menţionate la art. 1 vor depune la sediul Primariei
Muncipiului Roman o cerere de solicitare admitere in adăpost însoţită de
următoarele documente: copie B.I/C.I./C.N. ale titularului de contract şi ale
persoanelor prevăzute în anexa nr.1, adeverinţă de venituri şi declaraţie notarială
din care să rezulte că nu deţin locuinţă în proprietate personală sau cu chirie;
Art. 3. Pentru fiecare solicitant eligibil se va încheia un contract de
găzduire .
Art. 4. Titularii de contract au următoarele obligaţii:
a) să colaboreze cu personalul angajat pentru supravegherea activităţii
Adăpstului;
b) să nu se afle în stare de ebrietate;
c) să nu utilizeze sau să fie sub influenţa substanţelor halucinogene;
d) să respecte personalul angajat al Adăpostului;
e) să nu sustragă bunuri din inventarul spaţiului;
f) să nu distrugă bunurile din inventarul spaţiului;
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g) să nu aibă o atitudine recalcitrantă faţă de personal sau faţă de ceilalţi
beneficiari. Cei găzduiţi în acest adapost sunt obligati sa respecte in totalitate
normele de conduita corespunzatoare unui comportament civilizat si se interzic
certurile si violenta intre locatari. Cei care incalca prevederile acestui articol,
incepand cu a doua abatere vor fi evacuati, fara a avea posibilitatea revenirii in
adapost.
h) să declare în scris dacă a suferit condamnări sau dacă a săvârşit
infracţiuni;
i) să nu posede arme de foc sau arme albe;
j) să nu posede obiecte contondente sau obiecte ce pot duce la vătămarea
corporală a altor persoane. În cazul posesiei unor astfel de obiecte, ele se vor
preda gardianului la intrarea în incinta Adăpostului de noapte;
k) să prezinte agentului comunitar de serviciu actele de identitate, iar în
cazul lipsei acestora, toate informaţiile necesare identificării (nume, prenume,
data şi locul naşterii,numele părinţilor, ultimul domiciliu);
l) să ofere toate informaţiile solicitate în vederea întocmirii fişei
individuale.
m). Locatarii fiecarei camere vor efectua curatenia atat in adapost, cat si
in jurul lui dupa un grafic de curatenie ce se afiseaza lunar. Cei care refuza sa
faca si sa pastreze curatenia in adapost, precum si igiena personala, incepand cu
a doua abatere vor fi evacuate dint acest adapost.
n). Este interzis accesul in adapost a altor persoane decat cele mentionate
in contract.
o). Se interzice consumul de energie electrica prin intermediul instalatiilor
improvizate. Este interzis accesul si interventia la tablourile electrice a
persoanelor neautorizate.
p). Persoanele găzduite sunt obligate sa anunte coordonatorul adapostului,
cat si agentii comunitari de orice infractiune si abatere savarsita in incinta
adapostului.
r). Persoanele găzduite vor respecta cu desavarsire normele PSI.
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Art. 5 – Accesul in adapost a persoanelor se face in baza contractului de
găzduire emis de proprietar.
Art. 6. În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 4, agentul
comunitar de serviciu va întocmi un referat conţinând informaţii cu privire la
abatere şi propunerea de sancţionare, care va fi înaintată spre informare
primarului.
În situaţii de urgenţă, agentul comunitar de serviciu poate interzice
prezenţa în Adăpost a persoanelor care săvârşesc următoarele abateri:
a). – se află în stare de ebrietate sau sub influenţa unor substanţe
halucinogene;
b). – sustrage sau distruge bunuri aflate în incinta Adăpostului;
c). – foloseşte în mod necorespunzător bunurile din dotarea Adăpostului;
d). – au o atitudine şi un comportament recalcitrant şi necuviincios faţă de
personal sau de ceilalţi beneficiari;
Art. 11 – Parasirea adapostului mai mult de 30 zile, fara a anunta
coordonatorul adapostului, atrage dupa sine excluderea din adapost. Exceptie fac
persoanele internate in spital care vor prezenta biletul de iesire din spital.
Pentru fiecare caz, coordonatorul va întocmi o informare scrisă care va fi
prezentată proprietarului.
Art.12 Prezentul Regulament de acces şi ordine interioară se va duce la
cunoştinţa fiecărui găzduit, prin afişare la Adăpostul social situat în strada
Fabricii, prevederile acestuia fiind obligatorii de la data aducerii la cunoştinţă
publică.
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