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HOTĂRÂREA NR.38  

Din 22  August 2018 

Privind aprobarea Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor varstnice in 

CĂMINUL DE BĂTRÂNI  SOCOLU DE CÎMPIE, NR. 73   ,   COMUNA  COZMA  

 

- serviciu social prestat de Serviciul Public de Asistenta Sociala si  Autoritate Tutelara, 

structura in aparatul de specialitate al Primarului Comunei  Cozma  

Consiliul Local al comunei Cozma , întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 

August 2018 

Având in vedere :  

- expunerea de motive a Primarului  cu nr. din 1514/06.07.2018; 

 - raportul de specialitate al responsabilului Compartimentului de Activitate Tutelara şi  

Asistentă Socială  și nr. 1514/1 din 06.07.2018;  

  - prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor 

sociale cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile HGR nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității  in domeniul serviciilor sociale;  

- prevederile Legii nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

- prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 

Varstnice nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au 

parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in 

dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem 

integrat si cantinelor sociale;  

- prevederile HCL nr.15/26.OCTOMBRIE 2016  privind aprobarea Regulamentului  

de organizare si functionare   a CĂMINUL DE BĂTRÂNI  SOCOLU DE CÎMPIE, NR. 73      

COMUNA  COZMA al Serviciului Public de Asistenta Sociala siAutoritate Tutelara, 

structura in aparatul de specialitate al Primarului comunei  Cozma ;  

- prevederile art. 36 alin.(2) lit.d) si alin.(6) lit. a) pct.2, din Legea nr.215/2001 a 

Administratiei Publice Locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; in 

temeiul art. 45 și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2OO1 a Administratiei Publice 

Locale, republicati, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

HOTARAȘTE: 

 

  



Art. 1.  Se aproba Manualul de proceduri pentru admiterea persoanelor varstnice in 

CĂMINUL DE BĂTRÂNI  SOCOLU DE CÎMPIE, NR. 73   ,   COMUNA  COZMA  

- serviciu social prestat de Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, 

structura in aparatul de specialitate al Primarului comunei  Cozma  in forma prevazuta in 

Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Comunei Cozma  şi dl. Luca Nicolae în calitate de director al Căminului de Bătrâni 

Socolu de Cîmpie.  

 

Art. 3.  Prezenta hotărâre  se comunica prin grija secretarului unității  administrativ 

teritoriale in termenul prevăzut de lege la : 

         - Instituţia Prefectului judeţului Mureş 

        - Primarului comunei Cozma 

                  - Căminului de Bătrâni Socolu de Cîmpie.  

         - Responsabilului Compartimentului de Activitate Tutelara şi  Asistentă Socială 

         - Dosarul instituţiei 

         - Afisare site-ul Primariei, Avizier  

 

 

Presedinte de sedinţă,                                                       Contrasemnează pentru legalitate 

    Suciu Nicoleta            Secretarul Comunei Cozma 

                                                                                 Crăciun Adrian  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


