
ROMÂNIA
JUDEȚUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL COMISANI

HOTĂRÂREAnr.11
din 06.03.2018

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Compartimentului de Asistenţă Socială

Consiliul Local al comunei Comisani judetul Dambovita , întrunit în şedinţa ordinară
din data de 06.03.2018,

Avand in vedere :

- expunerea de motive nr.1354/ 28.02.2018, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială,

- Hotararea de Guvem nr. 797 din 08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de
organizaresi functionare ale serviciilor publice de asistenta socialasi a structurii orientative de
personal .

- HCL nr. 32/2008 de infiintare a Compartimentului de Asistenta Sociala in cadrul Primariei
Comisani .

- referatul de specialitate al Compartimentului de Asistenta Sociala nr.1357/28.02.2018
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.1546/

06.03.2018

În temeiul prevederilor art.36,alin. 2 lit.”a”,coroborat cu alin.3 lit. „b”,respectivart. 45 alin.(1 )
din Legeanr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

Hotărăşte:

Art.1 Se aprobă Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă
Socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a noului Regulament de organizare şi funcţionare al
Compartimentului de Asistenţă Socială, se abrogă H.C.L.. nr.52 din 10.12.2008 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul
Primariei Comisani .

Art.3. Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei
Comisani si pe site-ul www.comisani.ro .

Art. 4. Prezenta va fi comunicata . prin grija secretarului localitatii, Institutiei Prefectului —

Judetul Dambovita .

eat Presedinte de sedinta
LaSConsilier Contrasemneaza

Secretar
St.Vlasceanu



Primăria Comisani
Anexa

Compartimentul de Asistenţă Socială

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE

Compartimentul de Asistenţă Socială

CAPITOLUL |

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1.(1) Compartimentul de asistenţă socială a luat fiinţă în baza Hotărârii
Consiliului Local Comisani nr.32 din 2008 , în subordonarea Primarului, fiind coordonat
de către Primar sau de persoana delegată prin Dispoziţia Primarului.

(2) Compartimentul de asistenţă socială este structura specializată în
administrarea și acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale,
înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului,
denumit în continuare Compartiment, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale
„în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

(3) Compartimentul de asistenţă socială îşi desfăşoară activitatea în conformitate
cu reglementările legale în vigoare, axat pe Regulamentul Cadru de organizare și
funcţionare, aprobat prin H.G.R. nr.797 din 08.11.2017, Legea nr.272/2004 privind
protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare .

(4) Compartimentul de Asistenţă Socială are rolul de a identifica şi soluţiona
problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap, copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor fără
adăpost, precum şi a oricăror persoane aflate în dificultate.

CAPITOLUL II

PRINCIPII SI VALORI

Art.2.De mare importantain definirea institutiei sunt principiile si valorile dupa
care se calauzeste Compartimentul de Asistenta Sociala :

a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea
persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru
depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale
a acestei categorii de populaţie;



b) subsidiaritatea, potrivit căreia,în situaţia în care persoana sau familia nu își poate
asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociativeşi,
complementar, statul;
c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în

condiţiile prevăzute de lege;
d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată

dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual și social
şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuzfizic, psihic, intelectual, politic
sau economic;
e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate

situaţiei particulare de viaţăa fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul
şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi
mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de
dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei
beneficiarului;
) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale și locale, instituţiile

publiceşi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege,
precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează
toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente și demnepentru
persoanele vulnerabile;
8) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi

implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor
individualizate de suport social şi se implică activîn viaţa comunităţii, prin intermediul
formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfășurate în folosul
persoanelor vulnerabile;
h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a

administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării
active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

i) nediseriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi
acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine
etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă,
apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau
apartenenţă la o categorie defavorizată;
|) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea

obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat
în raportcuefectul proiectat;

k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui
mai bun raport cost-beneficiu;

1) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are
dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că
aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;

m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final
încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii
persoanei, şi întărirea nucleului familial;
n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru

aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acordaunsingur beneficiu de același tip;



0) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de
beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în
propriul mediu deviaţă;
p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea

întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei,
comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului
şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic,
educaţional, de sănătate, cultural etc.;
q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici

şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să
beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;
r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au

acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, darşi la măsurile
şi acţiunile de protecţie socială;

s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au
dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare
la viaţa privatăşi situaţia de dificultate în care se află;
t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice

similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se

adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile
şi bunurile acestora;
v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau

reprezentantul legalal acestuia are dreptul de a alege liberdintre furnizorii acreditaţi.

CAPITOLULIII
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.3. Structura organizatorică a Compartimentului de Asistenta sociala cuprinde
2 posturi :

1 Inspector asistentasociala(S) 1

1 Inspector asistenta sociala(S), debutant- vacant

Coordonatul compartimentului este secretarul localitatii in calitate de presedinte
autoritate tutelara avand urmatoarele atributii si competente :

- raspunde de realitatea , legalitatea si veridicitatea datelor inscrise in actele si
documentele care se elibereaza de catre personalul compartimentului;

- raspunde de indeplinirea obligatiilor si sarcinilor in cadrul compartimentului ;

- mentine disciplina muncii in cadrul compartimentului ;
- elaboreaza fisa postului pentru personalul compartimentului;



- asigura cunoastereasi implementarea legislatiei din domeniul asistentei sociale ;

- raspunde de solutionarea in termen a contestatiilor privind asistenta sociala;- reprezinta compartimentul in sedintele comisiilor de specialitate si ale Consiliului
Local;

- asigurasi raspunde de aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Localsi a
dispozitiilor primarului , care au legatura cu domeniul de activitate al
compartimentului ;

- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire si
pregatire profesionala ;

- realizeazăactivităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în
vederea creşterii performanţei personalului care administrează și acordă servicii
sociale;

CAPITOLULIV
ATRIBUȚII

Art. 4 .(1)În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei,
persoanelor vârstnice, persoanelorcu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau
comunităţi aflate în nevoie socială Compartimentul îndeplineşte,în principal,
următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective,
prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje și anchete sociale,
valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a
situaţiilorde neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilorde risc de excluziune socială
etc.;
b) de coordonare a măsurilorde prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi
excluderesocială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi
instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice
locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară
activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum și
cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor,
grupurilor vulnerabile.

C)Atribuţiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asistenţă socială
sunt următoarele:
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de
asistenţă socială;



b) pentrubeneficiile de asistenţă socială acordate din bugetulde stat realizează
colectarea lunară a cererilorși transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru
plăţişi inspecţie socială;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială,
conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a
consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la
măsurile de asistenţă socială;
d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de
modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul
localşi le prezintă primarului pentru aprobare;
e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt
îndreptăţiţi, potrivit legii;
£) urmăreşteşi răspundede îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele
îndreptăţitela beneficiile de asistenţă socială;
8) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de
excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii
comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea
sprijinirii acestor persoane;
h) participă la elaborareaşi fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea
beneficiilor de asistenţă socială;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzutede reglementările legale în vigoare.

(3) Atribuţiile Compartimentului în domeniul organizării, administrării şi
acordării serviciilor sociale sunt următoarele:
a) elaborează, în concordanţăcu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile
locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi
lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe careo propune spre aprobare
consiliului local şi răspunde de aplicare acesteia;
b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrateși
finanţate din bugetul consiliului localşi le propune spre aprobare consiliului local, care
cuprind date detaliate privind numărulşi categoriile de beneficiari, serviciile sociale
existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a
serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combaterea situaţiilor de
marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au
generat situaţiile de risc de excluziune socială;
e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordarea serviciilor sociale;
£) propune primarului, în condiţiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-
public şi public-privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
8) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii,
furnizorii publicişi privaţişi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor
publice de asistenţă socială dela nivelul judeţului, precum şi Ministerului Munciişi
Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
i) monitorizează şi evaluează serviciile sociale;
|) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în
domeniul serviciilor sociale;



k) asigură informareași consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei
privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
]) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor
cu dizabilităţi, persoanelorvârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari
prevăzute de lege,fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate;
m) încheie contracte individuale de muncăde asistenţi personali; evaluează şi
monitorizează activitatea acestoraîn condiţiile legii;
n) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele
diferitelorcategorii de beneficiari;
0) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu
modificările ulterioare;
p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(4) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi
acordarea serviciilor sociale, Compartimentul are următoarele obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei
locale şi a planului anualde acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
€) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de
la nivel judeţeanadatelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii,
furnizorii de servicii socialeși serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a
rapoartelor de monitorizare şi evaluareaserviciilor sociale;
d) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia
instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor
omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combaterea oricăror
forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale
şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii, precum şi
acordarea desprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.

Obligaţia prevăzutăla lit. a) se realizează prin publicareape paginade internet
proprie sau, atunci când acest lucru nueste posibil, prin afişare la sediul instituţiei a
informaţiilor privind:
a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de
cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii deeligibilitate etc.;
b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale, acordatede furnizori publici ori privaţi;
c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

(5) În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul realizează
următoarele:
a) solicită acreditareaca furnizorde servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru
serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-
teritorială respectivă;
b) primeşteşi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele
beneficiare, de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor
persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de
persoane aflate în dificultate;



c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în
vederea identificării familiilorși persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor
care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuride
asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la
care persoana are dreptul;
e) acordă servicii de asistenţă comunitarăîn baza măsurilorde asistenţă socială incluse
de Compartiment în planul de acţiune;
f) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare
la serviciile sociale;
8) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentrucare deţine licenţa de
funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzutela art. 46 din Legeanr.
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minimede calitate şi
a standardelorde cost.

(6)Serviciile sociale acordate de Compartiment având drept scop exclusiv
prevenireaşi combaterea sărăcieişi riscului de excluziune socială sunt adresate
persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost,
victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor privatede libertateşi potfi
următoarele:
a) servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de
reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure, fără venituri sau cu
venituri reduse;
b)servicii de informare pentru copii străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii
şi persoanelor cudizabilităţi caretrăiesc în stradă privind adăposturi de urgenţăpe timp
de iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă sauservicii de tip ambulanţă socială,
adăposturi de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată;
c) consiliere si informare acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea
reintegrării/reinserţiei sociale a acestoraprivind centre de zi care asigură în principal:
informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării
sociale, servicii acordate în comunitate care constauîn servicii de asistenţă socială,
suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională,
reinserţie socială etc.;
d) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului
penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea
domiciliul sau reşedinţa dupăeliberare, precum şi servicii de consiliere acordate
persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei
sociale a acesteia.

(7) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate prevenirii şi combaterii
violenţei domesticepot fi de informare si consiliere privind centre de primire în regim
de urgenţăavictimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele
violenţei domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi
combaterea violenţei domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a
populaţiei şi centre de zi care audrept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a
acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială,
precum şi centre destinate agresorilor.

(8) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor cu
dizabilităţi potfi:



a) servicii de ingrijire la domiciliu- asistent personal
b) servicii de asistenţă şi suport.

(9) Complementar acordării serviciilor prevăzute anterior , în domeniul protecţiei
persoanei cudizabilităţi, Compartimentul:
a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţidin unitatea
administrativ-teritorială, precum şi modulde respectare a drepturilor acestora, asigurând
centralizarea şi sintetizarea datelorşi informaţiilor relevante;
b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordareade servicii şi/sau beneficii
pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor
individuale ale persoanelorcu handicap;
d) iniţiază, susţine şi dezvoltăservicii sociale centrate pe persoanacu handicap, în
colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
e) asigură ponderea personaluluide specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii
sociale;
£) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
8) asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora
şi asupra serviciilor disponibile pe plan localsi judetean ;

h) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap
familia acesteia;
i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului,
inclusiv a asistenţilor personali;
j) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
k) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile
solicitate din acest domeniu.

(10)Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor vârstnice
pot fi următoarele:
a) servicii de îngrijire personală acordatecu prioritate la domiciliu sau în centre
rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente singureoria căror familie nu poate
să le asigure îngrijirea;

(11) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protecţiei şi promovării
drepturilorcopilului suntcele de prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi
cele menite săîi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor,
inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii.

(12)Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (6), în domeniul
protecţiei copilului, Compartimentul:
a) monitorizează şi analizează situaţia copiilordin unitatea administrativ-teritorială,
precum şi modulde respectarea drepturilorcopiilor, asigurând centralizarea şi
sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza uneifişe de monitorizare aprobate
prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale;
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de
asistenţă socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi
acordă aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii;



e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor și
obligaţiiloracestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan
local;
£) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului
de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a
comportamentului delincvent;
8) vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii și
beneficii de asistenţăsocială şi urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi
familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncăîn străinătate;
h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de
protecţie specială, în condiţiile legii;
i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură
de protecţie specialăşi a fost reintegrat în familia sa;
|) colaborează cudirecţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul
protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest
domeniu;
k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei
de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apți de muncă a acţiunilor sau lucrărilor
de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială

Capitolul V

Conducerea şi controlul

Art. 5. — (1) Urmărește şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în hotărârile
adoptate de consiliul localşi dispoziţiile emise de primar în domeniul asistenţei sociale.
(2) Indeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, prin fişa postului
întocmită de secretarul comunei .
(3) În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit şi pentru realizarea obiectului de
activitate al serviciului public colaborează cu compartimentele funcţionale din cadrul
primăriei, , furnizorii de servicii sociale acreditaţi,conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Nuexistă evidenţă contabilă proprie

(5) Organigrama,statul de funcţii şi numărul de personal se aprobă de către consiliul
localal comunei, prin hotărâre, la propunerea primarului.
(6)Angajarea personalului se face de către primar, prin dispoziţie, ca urmare a
promovării concursului, organizat în condiţiile legii.

(7) — Salarizarea personalului angajatse stabileşte potrivit legii.

(8) — Controlul ierarhic şi de specialitate va fi exercitat de personalul din aparatul
propriu de specialitate al primarului comunei Comisani, nominalizat prin dispoziţia
acestuia.



CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE

Art.6 Personalul compartimentului are obligaţia:
a) să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitareaprofesiei;
c) să respecte intimitatea beneficiarilor;
d) să respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale şi furnizorii de

servicii sociale;
e) să respecte etica profesională;
£) să implice activ beneficiarii de servicii sociale şi, după caz, familiile acestora în

procesul decizional şi de acordare a serviciilor sociale;
8) să respecte demnitateaşi unicitatea persoanei.

h) sa cunoascasi sa respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 7 (1) Prezentul Regulament se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii
Consiliului Local Comisani .
(2) În termende 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, personalul cu
atributii va completa/ reactualiza fişa postului pentru fiecare salariat în parte.
(3) Fişa postului va cuprinde în mod detailat şi concret atribuţiile şi responsabilităţile
salariaţilor, rezultate din prezentul Regulament şi din legislaţia în vigoare.
(4) Fişa postului se aprobă de către Primar. Fişele se întocmesc în 3 exemplare, din
care unul se păstrează la salarizare şi resurse umane.
(5) Prin grija persoanelor cufuncţii de conducere, Regulamentul vafi însușit de către
fiecare salariat sub semnătură, tabelul nominal fiind păstrat de secretar.Art. 8. Prevederile prezentului Regulament se completează şi/sau se modifică cu
actele normative în vigoare.

Art.9. Modificarea prezentului regulament se face numai prin Hotarare a
Consiliului Local Comisani .


