
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41 

E-mail: cozma@cjmures.ro, Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402 

Cod.547170 

          Avizat, 

              Secretar, 

   Crăciun Adrian 

PROIECT 

HOTARARE   

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  

Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

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.l  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  

 

Iniţiator 

PRIMAR 

ORMENISAN PETRU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

La Proiectul de Hotarare 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  

 

-În conformitate cu 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, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare,  
Ţinând cont că scopul căminului pentru persoane vârstnice este Asigurarea și 

garantarea unui standard de viață care să corespundă nevoilor fiecărui beneficiar 

 Integrarea sociala a beneficiarilor în rezidență și în comunitatea locală. 

 Prevenirea degradării psiho-fizicea beneficiarilor 

  Furnizarea serviciilor de îngrijire și asistență medicală într-un mediu sigur, curat, 

relaxat, în care stare de bine și comfortul fiecărui beneficiar reprezintă o prioritate. 

Pentru beneficiari vârstnici aflați în diferite grade de dependență, 

Având în vedere cele prezentate  este necesară aprobarea unei  Hotarari privind aprobarea 

Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor varstnice in CĂMINUL DE 

BĂTRÂNI  SOCOLU DE CÎMPIE, NR. 73   ,   COMUNA  COZMA  

 

Primar 

Ormenişan Petru 
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Raport 

La Proiectul de Hotarare 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  

 

 

Având în vedere că scopul CĂMINUL DE BĂTRÂNI  SOCOLU DE CÎMPIE este  

Asigurarea și garantarea unui standard de viață care să corespundă nevoilor fiecărui beneficiar 

 Integrarea sociala a beneficiarilor în rezidență și în comunitatea locală. 

 Prevenirea degradării psiho-fizicea beneficiarilor 

  Furnizarea serviciilor de îngrijire și asistență medicală într-un mediu sigur, curat, 

relaxat, în care stare de bine și comfortul fiecărui beneficiar reprezintă o prioritate. 

Pentru beneficiari vârstnici aflați în diferite grade de dependență 

Ţinând cont că serviciile  oferite sunt: 

Găzduire pe perioadă determinată/ nedeterminată 

- Cazare în camere duble complet mobilate (este posibilă aducerea propriului mobilier dacă 

se dorește) 

- Trei mese pe zi gătite de bucătarii noștri și cafea, gustări, salate 24h/24 

- Curățenie completă a camerei/săptămână și ori de câte ori este nevoie 

- Spălarea, uscarea și  călcarea hainelor proprii 

- Schimbarea așternuturilor de pat de două ori/lună sau ori de câte ori este nevoie 

- Un tuns/coafat în fiecare lună și manichiură/pedichiură de doua ori/lună 

- Păstrarea obiectelor de valoare și a banilor în căsuța de valori, sub controlul Directorului și  

locatarului 

Asistență medicală și îngrijire 

- Servicii de asistare la activitățile zilnice în conformitate cu gradul de independență a 

beneficiarului 

- Sistem de apelare urgență asistente în apropiere de pat și  în baie 

- Serviciul de urgențe medicale 24h/24 cu transfer la spital în Tîrgu Mureș 

- Servicii de îngrijire medicală permanentă 

- Administrarea medicației conform prescripției medicale 

- Consult lunar de reumatologie-recuperare medicală (sau ori de câte ori este nevoie) 

- Intermedierea permanentă a legăturii cu medici de specialitate pentru servicii medicale 

diverse 

- Activități săptămânale de ergoterapie-kinetoterapie și  fizioterapie (la nevoie) 

- Acces în toate spațiile comune interioare și  exterioare 

- Participare la activitățile zilnice fizice, mentale și  spirituale, în funcție de interesul 

fiecăruia 

- Peterecere de ziua de naștere, cu consumația inclusă pentru participanți 

Asistență paleativă 

 

  



- Servicii de îngrijire medicală permanentă 

- Administrarea medicației conform prescripției medicale 

Consiliere psihologică 

Socializare și petrecere a timpului liber 

- Sistem de telefonie în cameră cu extensie proprie 

- TV LCD cu abonament inclus 

- Internet wireless în camere și  în spațiile comune 

Asistență spiritual religioasă 

- Acces la serviciul religios în cadrul capelei interne, conform programului săptămânal pe 

culte 

-În conformitate cu 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, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

Având în vedere cele prezentate  este necesară aprobarea unei  Hotarari privind aprobarea 

Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor varstnice in CĂMINUL DE 

BĂTRÂNI  SOCOLU DE CÎMPIE, NR. 73   ,   COMUNA  COZMA  

 

 

 

Conţiu Dorin 

Responsabil comp.de 

Activitate Tutelara şi  Asistentă Socială 

 


