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RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE 
 la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului 
social furnizat la domiciliu pentru persoanele adulte cu dizabilitati prin asistent personal 

 
 
 Avand in vedere expunerea de motive nr. 10428/ 09.052018 Primarul municipiului Alexandria 
supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului 
de organizare si functionare al Serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoanele adulte cu 
dizabilitati prin asistent personal. 
 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 
               In conformitate cu prevederile art. 2 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, 
cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciului 
social furnizat la domiciliu, este un document propriu serviciului social si contine cel putin 
urmatoarele: identificarea serviciului social, potrivit Nomenclatorului, scopul acestuia, cadrul legal de 
infiintare, organizare si functionare, principiile care stau la baza acordarii serviciilor, functiile si 
activitatile principale, conditiile de accesare, drepturile si obligatiile persoanelor beneficiare, structura 
organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal. 

In structura Serviciului Asistenti Personali si Indemnizatii Persoane cu Dizabilitati- 
Compartimentul Protectia persoanelor cu dizabilitati , asistenti personali, anchete sociale din cadrul 
D.A.S. Alexandria, functioneaza serviciul socialfurnizat la domiciliu pentru persoanele adulte cu 
dizabilitati prin asistent personal , care asigura servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane adulte 
cu dizabilitati incadrate in gradul Grav de handicap. 
Conform prevederilor art. 3 alin (1) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor 
sociale,cu modificarile si completarile ulterioare, furnizorii publici si privati de servicii sociale au 
obligatia de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat in administrare, regulamente proprii de 
organizare si functionare, pe care le aproba prin hotarare/decizie a organului de conducere prevazut de 
lege. 

Prin referatul nr.5969/ 09.05.2018 prezentat de Serviciul public local D.A.S. Alexandria, s-a 
propus aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului social furnizat la domiciliu 
pentru persoanele adulte cu dizabilitati prin asistent personal .   

 
 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 
- prevederile Legii nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

     -  prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
            - prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum si 
regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 



            - prevederile H.G nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
  - prevederile Ordinului nr 67/ 21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati; 
     -   prevederile Legii nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;   
-  prevederile H.G. nr. 268 / 2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
           Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit 
raportul de specialitate cu privire laproiectul de hotarare privind aprobareaRegulamentului de 
organizare si functionare al Serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoanele adulte cu 
dizabilitati prin asistent personal 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.  
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