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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 
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HOTĂRÂREA NR.  189/2020 

privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale, revizuite, 

acordate în cadrul Centrelor Sociale din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  

MARȚI 30 IUNIE 2020   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr.224  

/2020; 

• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.224/2020; 

• Raportul de specialitate promovat de  Direcţia de Asistenţă Socială înregistrat cu nr. 

9306/15.06.2020 prin care se propune  aprobarea Regulamentelor de Organizare şi 

Funcţionare a serviciilor sociale, revizuite, acordate în cadrul Centrelor Sociale din structura 

Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare. 

 

Având în vedere : 

• Art. 3 alin. (1) din HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale ; 

• Art.5 alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale  

cu modificările şi completările ulterioare;  

• Art.18 alin. (1) lit. c) din HG 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale , cu 

modificările ulterioare;  

• Art. 38 alin. (1) din Legea 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările ulterioare; 

• Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale 

de zi destinate copiilor; 

• Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice , Anexa 2 şi Anexa 6; 

• 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, Anexa 4, Anexa 3, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 9; 

• Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi , Anexa 6; 

• Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare;   

• Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovare drepturilor persoanelor cu dizabilităţi cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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• Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările ulterioare; 

• HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal , cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• HCL nr. 405/2018 privind aprobarea modificării denumirii Serviciului Public Asistenţă Socială 

Baia Mare în Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare; 

• HCL nr. 477/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului 

social de zi " Centrul Social TRANZIT"  din cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia 

Mare; 

• HCL nr. 476/2016 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a serviciilor 

sociale de zi acordate în cadrul Centrului Social Multifuncțional Rivulus Pueris din structura 

Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare; 

• HCL nr. 475/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor 

sociale de zi, „Centrul de zi Regina Maria”  din cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia 

Mare; 

• HCL nr. 474/2016 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a serviciilor 

sociale de zi acordate în cadrul Centrului Social PHOENIX din structura Serviciului Public 

Asistenţă Socială Baia Mare, modificată prin HCL 297/2017 şi HCL 438/2017;  

• HCL nr. 473/206 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului 

social de zi "Centrul pentru copii cu nevoi speciale Luchian"  din cadrul Serviciului Public 

Asistenţă Socială Baia Mare; 

• HCL nr. 472/2016 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a serviciilor 

sociale acordate în cadrul Centrului Social Multifuncțional din structura Serviciului Public 

Asistenţă Socială Baia Mare; 

• HCL nr. 470/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor  

sociale de zi „Centrul de zi CASPEV” din cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia 

Mare; 

• HCL nr. 468/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului 

social de zi „Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc” din cadrul 

Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare 

• HCL nr. 15/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor 

sociale cu cazare „Centrul Social Tranzit pentru Tineri” din cadrul Serviciului Public Asistenţă 

Socială Baia Mare 

• HCL nr. 349/217 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale acordate în cadrul Centrului Multifuncțional Romanii din structura Serviciului Public 

Asistenţă Socială Baia Mare 

• HCL nr. 352/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale acordate în cadrul Centrului de Educație Timpurie CURCUBEU din structura 

Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare modificat prin HCL 518/2017; 

• HCL nr. 161/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului 

social de zi: Centrul de Consiliere pentru Agresori din cadrul Centrului Social Multifuncţional al 

Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare; 

• Art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), alin. (14), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

• Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia 

Mare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentele de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale , revizuite, 

acordate în cadrul Centrelor Sociale din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare , 

conform Anexelor nr. 1 -15 care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum 

urmează. 

 

- Anexa 1 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a servic iului social de zi: “Centrul de 

Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc”,  

- Anexa 2 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: "Centrul Social 

TRANZIT" , 

- Anexa 3 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social: Centrul de Consiliere 

pentru Agresori din cadrul Centrului Social Multifuncţional,  

- Anexa 4 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: “Azil de 

Noapte” din cadrul ”Centrului Social Multifuncțional”  

- Anexa 5 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi:  „Cantina de 

Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional”,  

- Anexa 6 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi:  „Centrul social 

CASPEV”, 

- Anexa 7 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: "Centrul pentru 

Educație Timpurie CURCUBEU"

- Anexa 8 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:  "Centrul 

Social de Tranzit pentru Tineri" 

- Anexa 9 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi:  "Centrul de zi 

pentru copii cu nevoi speciale „Luchian" , 

- Anexa 10 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi:  Centrul Social 

pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului SociaL “PHOENIX”, 

- Anexa 11 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi:  Centrul Social 

pentru Copii cu Dizabilităţi din cadul Centrului Social “PHOENIX” , 

- Anexa 12 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: „Centrul Social 

Regina Maria”, 

- Anexa 13 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: Centrul social 

pentru Copii din cadrul Centrului Social Multifuncțional Rivulus Pueris, 

- Anexa 14 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: " Centrul de 

informare si consiliere din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii "  , 

- Anexa 15 -. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului socia l de zi: " Centrul de zi 

pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii"  , 
 

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea următoarele hotărâri: 

HCL nr. 477/2016, HCL nr. 476/2016, HCL nr. 475/2016, HCL nr. 474/2016 modificată prin HCL 

nr. 297/2017 şi HCL nr. 438/2017, HCL nr. 473/2016, HCL nr. 472/2016, HCL nr. 470/2016, 

HCL nr. 468/2016 , HCL nr. 15/2017, HCL nr. 349/2017 şi HCL nr. 352/2017 modificat prin HCL 

nr. 518/2017. 

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială 

Baia Mare. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş, 

• Primarul Municipiului Baia Mare, 

• Direcţia de Asistenţă Socială, 
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• Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

     Pap Zsolt Istvan                                                               Contrasemnat pentru legalitate                                           

      Preşedinte de şedinţă                                                       Jur. Lia Augustina Mureşan   

                                                                                               Secretar General al Municipiului Baia Mare                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 19 

Pentru 19 

Impotrivă - 

Abţineri - 


