
      ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MILOSESTI 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  Regulamentul  de  organizare  si  functionare  al  Compartimentului  Asistenta  

Sociala , a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor  

beneficiarilor de servicii sociale si a Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate  

de către Compartimentul de  Asistenta  Sociala  in perioada  2012 - 2017 

Consiliul Local al comunei  Milosesti , Judeţul Ialomita,

Avand in vedere: 

- prevederile art. 11 alin. (2) lit. c) si alin.4 , art. 12, art.502 si a art.504 din Ordonanţa Guvernului 

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

- prevederile  art.1 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 precum şi a Metodologiei de acreditare  

a  furnizorilor  de  servicii  sociale,  coroborate  cu  prevederile  Ordinului  Ministrului  Muncii,  

Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile 

sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori, nr.383/2005  ;

Examinand : 

           -    expunerea de motive a primarului comunei Milosesti , inregistrat sub nr. 185/24.01.2012 ;

           -    referatul inspectorului de specialitate, inregistrat sub nr. 187/24.01.2012 ;

            -    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante, 

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ ,

nr. 196/25.01.2012  ; 

           -    raportul comisiei pentru invatamant , sanatate  si  familie , activitati  social – culturale , culte, 

munca si protectie sociala , protectie copii , tineret si sport , nr. 202/25.01.2012 ;     

             -     raportul comisiei  juridice , pentru protectia mediului  si turism , apararea ordinii si linistii 

publice , nr.199/25.01.2012 ;    

               In temeiul art.  36 alin (2)  lit. d  )  , alin. (6)  lit. a) , punctul  2 , art. 45  alin. (1)   si art. 115 

alin. (1) lit. d) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicata , cu modificările 

şi completările ulterioare,



HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă Regulamentul  de  organizare  si  functionare  al  Compartimentului 

Asistenta  Sociala   din cadrul  Primariei comunei Milosesti , conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2. -  Se aprobă Codul etic al personalului care ofera  servicii  sociale  din cadrul 

Compartimentului  de Asistenţă Socială  al   Primariei comunei Milosesti , conform Anexei nr.2 , 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. –  Se aproba  Carta  drepturilor beneficiarilor  de servicii sociale  ,conform Anexei 

nr.3  , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Se aproba  Planul  Strategic de dezvoltare  al serviciilor  sociale furnizate de catre 

Compartimentul  de Asistenta Sociala  al Primariei comunei Milosesti ,in  perioada  2012 – 2017, 

conform  anexei  nr.  4,  care  face  parte  din  prezenta  hotarare.

            Art. 5 – Primarul comunei Milosesti, prin serviciile de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 – Prezenta hotărâre va fi  comunica personalului compartimentului  de asitenta sociala 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Milosesti  si  afisata  pentru aducerea la 

cunostinta publica .

Presedinte de  sedinta ,

Consilier local Trifu Vasile 

                  Contrasemneaza  ,

              Secretar comuna  Jipa Eugenia 

Nr. 4 

Adoptata la Milosesti 

Astazi  31.01.2012

    


