ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 62/2022
cu privire la modificarea HCL nr.38/2016 cu privire la înființarea Centrului
de zi de informare si consiliere în cadrul Direcției de Asistență Socială și
aprobarea procedurilor centrului
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în sedinţa ordinară din data de
27.04.2022, sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (14).
Analizând:
- referatul de aprobare al primarului, raportul de specialitate elaborat de catre
Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Covasna, avizul
comisiilor de specialitate ale consilierilor pentru programe de dezvoltare
economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al
orașului, servicii publice și comerț, juridică şi pentru administraţia publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi şi pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială,
sport și tineret, precum și avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului,
Având în vedere:
- Procesul-verbal de control nr.11/11.04.2022 întocmit de către Agenția Județeană
pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna,
- HCL nr.38/2016 cu privire la înființarea Centrului de zi de informare si
consiliere în cadrul Direcției de Asistență Socială,
În conformitate cu prevederile:
- art.27, 34, 40, 41, 119 alin.1 si art.122 din Legea 292 din 20 decembrie 2011 a
asistenței sociale,
- art.17 si art.28 din Anexa la HG 118/2014 pentru aprobarea Normelor
Metodologice din 19 februarie 2014 de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012
privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale,
- nr.crt.65 din Anexa nr.1 Nomenclatorul serviciilor sociale, Anexa nr.1 2
Regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciului social de zi, din

Hotărârea nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale,
- Anexa nr.7 la Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 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,
- art.58 alin.1 si art.59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
- art.7 alin. (13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică – republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare,
În baza art. 84 alin.3, art.129 alin.1, alin.2 lit.d si alin.7 lit. b, art.139 alin.
(1), art.196 alin.1 lit.a, art.243 alin 1 lit.a din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
Cu votul “pentru” a 14 consilieri, “împotrivă” a - consilieri
HOTĂRĂŞTE:
Art.1- Anexa nr.1 la HCL nr.38/2016 cu privire la înființarea Centrului de zi de
informare și consiliere în cadrul Direcției de Asistență Socială, se modifică
conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre și se înlocuiește cu aceasta.
Art.2.Se aprobă Procedura de accesare a serviciului, Procedura privind încetarea
acordării serviciilor către beneficiar, Procedura de evaluare a nevoilor individuale
ale beneficiarilor/situației de dificultate în care aceștia se află, Procedura privind
identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență, Carta
drepturilor beneficiarilor, Codul de etică,
Planul de dezvoltare, Modelul
materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite, Modelul
contractului de furnizare servicii, Modelul chestionarului pentru măsurarea gradului
de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitățile derulate, Modelul fișelor de
evaluare si reevaluare a beneficiarului, Modelul Planului de intervenție, utilizate în
cadrul Centrului de zi de informare și consiliere, conform Anexelor nr.2-13, care
fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Covasna.
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