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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Serviciului de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu 

 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, 
strada Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară 
convocată în data de 28 februarie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 27/17.02.2022 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 4984/16.02.2022; 

- raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 989/11.01.2022; 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4301/09.02.2022, al 
compartimentului relații publice și presă, privind îndeplinirea prevederilor 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

- 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 Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de 
evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; 

- Ordinul 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 protecţie a 
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum 
şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem 
integrat şi cantinele sociale; 

- prevederile art. 112, 113 și 114 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3 alin. (1) și (2) și art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; poziția nr. 36 cod serviciu social 
8810ID-II din Nomenclatorul serviciilor sociale – Anexa la H.G. nr. 
867/2015; 



- H.C.L. nr. 3/28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu din 
municipiul Medgidia, județul Constanța; 

- H.C.L. nr. 21/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Direcției de Asistență Socială; 

- Certificatul de acreditare seria AF nr. 007071, eliberat de Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale la data de 08.12.2021; 

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și 
completările ulterioare;  Avizul Comisiei pentru probleme de învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – culturale și 
culte(Comisia D); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5234/17.02.2022, al 
compartimentului relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. d), alin. (7) lit. b), precum 
și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
                                            

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului 
de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, prevăzut în Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul municipiului Medgidia și Direcția de Asistenţă Socială. 

Art. 3 – începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de îngrijire persoane 
vârstnice la domiciliu din municipiul Medgidia, județul Constanța.  

Art. 4 – Prezentul act administrativ și materialele care au stat la baza 
adoptării, se comunică Instituției Prefectului Județului Constanța pentru control și 
verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia și Direcției de Asistență 
Socială, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și compartimentului informatică 
pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local. 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 19 voturi pentru din totalul de 19 consilieri 
prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

 

           Red. în 6 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 
dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Direcția de Asistență Socială, 1 ex. Compartiment Informatică.  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Daniela  DANIEL 

 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


