
                                                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI  

                                    
  

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea modificării art. 4, alin.(2) al HCL nr.105/27.04.2017 

privind  aprobarea „ REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI 
FUNCTIONARE AL CENTRULUI SOCIAL DE PRIMIRE, ASISTARE ȘI 

ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 

                             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 
                                  intrunit in sedinta  ordinara   in data de  31 mai  2022 

  
            Având în vedere  referatul de aprobare nr. 14653/23.05.2022   prezentat de 
primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr. 14654/23.05.2022, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;    
 În conformitate cu prevederile:   
 Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 –privind aprobarea Nomenclatorului 
Serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale; 
            Legii nr. 292/2011 –a asistenţei sociale; Ordinului MMJS nr. 29/2019 pentru 
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și 
pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele 
sociale; 
            OG nr. 68/2003 – privind serviciile social, cu modificările şi completările 
ulterioare; Normele metodologice din 2005 de aplicare a prevederilor OG nr. 68/2003- 
privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
          În temeiul dispoziþiilor  art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(b), art.139 alin.(3) 
lit.(a)  si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
  

HOTĂRĂŞTE: 

           Art. 1 Se aprobă modificarea art.4 alin.2 al HCL nr.105/27.04.2017 privind 
aprobarea „Regulamentului de Organizare şi Funcţionarea a „CENTRULUI SOCIAL DE 
PRIMIRE, ASISTARE ŞI ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VÂRSTNICE, dupa cum 
urmeaza: 
”Standardul minim de calitate aplicabil este reglementat de Anexa 1 din Ordinului 
MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără 
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de 
persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, 
serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale”” 
           Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr.105/2017 raman valabile. 
           Art. 3 Primarul municipiului Vatra Dornei şi Direcţia de Asistenţă Socială a 
municipiului Vatra Dornei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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