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Nr. 6566/18.06.2020 
  
 

Raport de specialitate 
privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului 

social furnizat în comunitate prin Compartimentul "Servicii de asistență 
comunitară" din cadrul Direcției de Asistență Socială Simeria 

 
 

Subsemnatul Pintea Adrian Iacob, director al Direcției de Asistență Socială Simeria, aduc 
la cunoștința Consiliului Local al orașului Simeria următoarele: 

 
În conformitate cu:  

Art. 39, lit. b) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, unde 
se prevede că: „organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea 
autorităților administrației publice locale,...”; Art. 17 Alin 1 și 2 și Art.18 alin 1 lit. c) din HG nr. 
118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 
privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale. 
 
Având în vedere faptul că: 
 Serviciul social furnizat în comunitate prin Compartimentul "Servicii de asistență 
comunitară", este înființat prin HCL nr.34/2020 privind aprobarea organigramei și a Statului de 
Funcții al Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în 
subordinea Consiliului Local al orașului Simeria și este inclus în HCL Nr. 3/2020 pentru aprobarea 
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 2020. 

 Pentru întocmirea documentației de licențiere a acestui serviciu, se impune conform 
Art.3 alin. 1. din HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 
și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social în comunitate "Compartimentul 
servicii de asistență comunitară". 

În consecință, consider necesară, legală și oportună inițiativa domnului Primar de aprobare 
a Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social furnizat în comunitate prin 
Compartimentul "Servicii de asistență comunitară" din cadrul Direcției de Asistență Socială 
Simeria prezentat în Anexa nr.1. 
 
 

Întocmit 
Director executiv  
Pintea Adrian Iacob 
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