
 
                                                                ROMÂNIA 

JUDETUL N EAMT 
CONS ILIUL LOCAL AL ORAŞ ULUI TÎRGU N EAM  

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere  a beneficiarilor Centrului de  Primire  în regim de 

Urgenţă a Persoanelor fără Adăpost ”Sf. Teodora” Tg. Neamţ ” 
  pentru anul 2015 

 
Consiliul  Local  al oraşului  Tirgu Neamţ, judeţul  Neamţ; 

Având in vedere prevederile art . 27 lit . (c)  din Ordonanţa nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu 
completările şi modificările ulterioare, ale art.25 alin (4)  din Legea nr. 17/2000  privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, ale anexei nr. 4 din Ordinul  nr. 2126/2014 privind 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 pentru serviciile acordate în comunitate, ale art.60 şi art.136 din Legea 
nr.292/2011 a asistenţei sociale; 

Luând act  de prevederile HCL T g. Neamt nr.279/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi  
Funcţionare a Centrului de Primire în Regim de Urgenţă a Persoanelor fără Adăpost   ”Sf. T eodora” – T g. Neamţ, de 
referatul cu nr. 5944/18.03.2015 înaintat  de Direcţia Buget  Contabilitate a Primăriei oraşului T g. Neamţ, de 
expunerea de motive a Primarului oraşului T îrgu Neamţ şi de raportul de specialitate al Serviciului Public Local de 
Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Oraşului T îrgu Neamţ, ambele inregistrate sub nr. 5947/18.03.2015; 
 În temeiul art . 36, alin.2, lit .d, alin.6 lit.a pct.2, art . 45 alin.1, art.115 alin.1 lit .b şi ale art.117 lit .a din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art. 1.  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere al unui beneficiar  din Centrul de Primire în regim de 
Urgenţă a Persoanelor fără Adăpost  ”Sf. T eodora” T g. Neamţ pentru anul 2015 în cuantum de 700 lei.  
           Art.2 Se aprobă Contractul pentru acordarea de servicii sociale  - model pentru beneficiarii Centrului de  
Primire în Regim de Urgenţă a Persoanelor fără Adăpost   ”Sf. Teodora” – T g. Neamţ , conform Anexei nr. 1 parte 
integrată a prezentei hotărâri 

Art.3. Se aprobă Angajamentul de plată – model pentru beneficiarii Centrului de Primire în Regim de 
Urgenţă a Persoanelor fără Adăpost   ”Sf. T eodora” – T g. Neamţ , conform Anexei nr. 2 , parte integrată a prezentei 
hotărâri 

Art.4. Biroul de Protecţie şi Asistenţă Socială şi Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Persoanelor fără 
Adăpost   ”Sf. T eodora” – T g. Neamţ din cadrul D.A.S. – Primăria  Oraşului T îrgu Neamţ va lua toate măsurile 
necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. Secretarul oraşului T irgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri inst ituţiilor 
şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală. 

 
 

Initiator, 
Primar  

                                                                      Harpa Vasilică                 
                                                                                                              Avizat pentru legalitate 

Secretar oras, 
jr. Laura Elena Maftei         

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                            
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT                                                       Aprob,                                                                                                                                                                     
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                       PRIMAR, 
NR. 5947 din 18.03. 2015                                                                 HARPA VASILICĂ 

 
                                                            

                                                  RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor 

Centrului de Primire în Regim de Urgență a Persoanelor fără Adăpost ”S f. Teodora” Tg. Neamț , 
pentru anul 20145 

   
Luând în considerare : 

1. Prevederile art . 27 din Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu completările şi modificările 
ulterioare :  

”Beneficiarii de servicii sociale au următoarele obligaţii: 
a)să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică; 
b)să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale; 
c)să contribuie,  în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,  în funcţie de 
tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d)să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală.” 

2.  Prevederile art . 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice , republicată :  
(1)Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte anual de către consiliile locale şi/sau judeţene, după 
caz.  
(2)Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei 
vârstnice îngrijite şi are în vedere cheltuielile de întreţinere,  pentru hrană şi gospodărie, obiecte de 
inventar, echipament şi cazarmament, materiale sanitare şi altele asemenea, în conformitate cu 
clasificaţia bugetară specifică bugetelor autorităţilor administraţiei publice locale. 
(3)Cheltuielile aferente plăţii salariilor pentru personalul angajat în cămine, plăţii medicamentelor şi 
cheltuielile de capital nu se iau în calcul la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere. 
(4)Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate 
pentru serviciile oferite, adoptate şi aprobate în condiţiile legii. 

(5)Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel: 
a)persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de 
întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul 
mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin; 
b)diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum 
mai mare de 600 lei; 
b1)cuantumul prevăzut la lit. b) se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a 
preţurilor de consum prognozat an/an anterior; 
c)susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată. 
(6)Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la alin. (5) lit. a) se acoperă valoarea totală a contribuţiei lunare, 
susţinătorii legali nu mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii diferenţei de contribuţie. 
(7)Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susţinătorilor 
legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după 
caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. 
 
 



 
3.  Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale :  

Art. 60(1)Pentru persoanele care trăiesc în stradă serviciile sociale se acordă gratuit sau, după caz, contra unei 
contribuţii modice din partea beneficiarului. 
(2)Calculul şi nivelul contribuţiei beneficiarului, prevăzute la alin. (1), se stabilesc de către furnizorul public sau 
privat care administrează serviciile. 
Art. 136 

(1)Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti se alocă fonduri pentru: 
a)finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenţionate în condiţiile legii, ori 
co-finanţate în baza contractelor de parteneriat; 
 

Având în vedere Referatul întocmit de Direcț ia Buget Contabilitate înregistrat cu nr .5944 din 

18.03.2015 privind calculul costului mediu lunar de întreț inere a beneficiarilor Centrului de Primire în  

Regim de Urgență a Persoanelor fără Adăpost ”Sf. Teodora” Tg. Neamț , în cuantum de 700 lei ;  

  Propun spre analiză şi aprobare  Consiliului Local Tg. Neamț  :  
 

1. Costul mediu lunar de întreținere beneficiarilor Centrului de Primire în Regim de Urgență a Persoanelor 
fără Adăpost ”Sf. T eodora” T g. Neamț, în cuantum de  700 lei   

2. Contractul pentru acordarea de servicii sociale – model , prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de 
hotărâre 

3. Angajamentul de plată – model , prezentat în Anexa nr. 2  la prezentul proiect de hotărâre 
 

  

         ŞEF S .P.A.S                       DIRECTOR ECONOMIC     ŞEF COMPARTIMENT JURID IC 
 NICOLETA CIOCÂRLAN        ECATERINA IOS UB                   OANA IFTODE  

         



PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
                 PRIMAR 
NR. 5947  din 18.03. 2015 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 
beneficiarilor Centrului de Primire în Regim de Urgență a Persoanelor fără Adăpost ”Sf. 

Teodora” Tg. Neamț  , pentru anul 20145 
 

    

Având in vedere prevederile art. 27 lit. (c)  din Ordonanța nr.68/2003 privind 
serviciile sociale, cu completările şi modificările ulterioare, ale art.25 alin (4)  din 
Legea nr. 17/2000  privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, ale 
anexei nr. 4 din Ordinul  nr. 2126/2014 privind 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 dif icultate, precum şi pentru serviciile 
acordate în comunitate, ale art.60 şi art.136 din Legea nr.292/2011 a asistenței 
sociale; 

Luând act de prevederile HCL Tg. Neamt nr.279/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcționare a Centrului de Primire în Regim de 
Urgență a Persoanelor fără Adăpost  ”Sf. Teodora” – Tg. Neamț;  

Ținînd cont de cheltuielile de întreținere, gospodărie, obiecte de inventar,  

materiale igienico-sanitare şi altele  la centrul de Primire în regim de urgență a 

Persoanelor fără Adăpost  ”Sf. Teodora” – Tg. Neamț, prezentate de Direcția Buget 

Contabilitate în referatul cu nr. 5944/18.03.2015; 

  Propun spre analiză şi aprobare  Consiliului Local Tg. Neamț :  
 

1. Costul mediu lunar de întreținere a beneficiarilor Centrului de Primire în 
Regim de Urgență a Persoanelor fără Adăpost ”Sf. Teodora” Tg. Neamț,  în 
cuantum de 700 lei  

2. Contractul pentru acordarea de servicii sociale – model , prezentat în Anexa 
nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre 

3. Angajamentul de plată – model , prezentat în Anexa nr. 2  la prezentul proiect 
de hotărâre 

 

                                                                 INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

 
VASILICĂ   HARPA 



                                                                                             ANEXA NR 1 LA  
 
                                                                                                               HCL nr. ________ din ___________________ 
 

 CONTRACT  - Model 
 pentru acordarea de servicii sociale 

 
Nr.______ din_______________ 

 
Părţile contractante: 
1. ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ, denumit în continuare furnizor de servicii social e, cu sediul în Tîrgu Neamţ, bld. 
Ştefan cel Mare nr. 62 , judeţul Neamţ, codul de înregistrare fiscală nr. 2614104, contul IBAN nr. 
RO09TREZ49324680220XXXXX, deschis la Trezoreria Tg.Neamţ, reprezentată legal prin Primar Harpa Vasilică, 
 şi 
2.  …………………………….., denumit în continuare beneficiar, CNP: ………………..posesor al      . seria    nr. 
……..eliberat de SPCLEP  ………………….,domiciliat in localitatea …………………………. str………………… 
nr…….. bl…… ap…… judetul………….,statut social…………………. 
si 
3………………………………..(UATunde beneficiarul a avut ultimul domiciliu)/apartinatori 
legali………………………………………………………………………………………………………………………
… 
(date de identi ficare) 
 (1)având în vedere: 
- evaluarea efectuat ă în perioada  ………………………….. 
 (2)convin asupra următoarelor: 
1.Definiţii: 
1.1.contractul pentru furni zarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică 
ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o persoană 
fi zică aflată în situaţie de risc sau de di ficultate soci ală, denumită benefi ciar de servicii sociale, care exprimă acordul  
de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 
1.2.furnizor de servicii soci ale - persoana fizi că sau juridică, publică ori  privată, acreditată conform legii în vederea 
acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale,  
aprobată cu modi ficări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
1.3.benefici ar de servicii soci ale - persoana afl ată în situaţie de risc şi de di fi cultate social ă, împreună cu familia 
acestei a, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenţie revizuit în urma evaluării complexe; 
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor social e individuale, familiale 
sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de di ficultate, vulnerabilitate sau de dependenţă pentru 
prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru 
promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
1.5.reevaluarea situaţiei benefici arului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a 
evalua situaţia benefici arului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 
1.6.revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire - modi ficarea sau completarea adusă 
planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei benefici arului de servicii sociale; 
1.7.contribuţia beneficiarului de servi cii sociale - cotă-part e din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate 
de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul servi ciului şi de situaţia material ă a benefi ciarului de servicii  
sociale, şi care poate fi în bani, în servicii sau în natură; 
1.8.obligaţiile benefici arului de servicii social e - totalitatea îndatoririlor pe care benefi ciarul  de servicii sociale şi le 
asumă prin contract şi pe care le va îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic; 
1.9.standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele umane şi  
financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furni zorii de servicii soci ale 
specializat e, aprobate în condiţiile legii; 
1.10.modificări de drept al e contractului de acordare de servicii social e - modi ficările aduse cont ract elor de acordare 
de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ; 
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu 
putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
acestuia; 
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identifi care/determinare a naturii cauzelor, a stării  actuale de dezvoltare şi de 
integrare social ă a beneficiarului de servicii soci ale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de 
metode şi tehnici  speci fi ce profesiilor sociale, de către furnizorul  de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt  
cunoaşterea şi înţel egerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi identifi carea măsurilor 
iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri; 



1.13.planul individualizat de asistenţă şi îngrijire - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate pot rivit 
nevoilor sociale identi ficate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale,  
personalul responsabil şi procedurile de acordare a serviciilor sociale; 
1.14.evaluarea complexă - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare socială a 
benefici arului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de difi cultate în care acesta se află,  
precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizat e speci fice domeniilor: asistenţă 
socială, psihologic, educaţional, medical, juridic. 
2.Obiectul contractului 
2.1.*) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: 

a) Găzduire şi adăpost 
b) Hrană  
c) Asisten ă medicală 
d) Informare şi orientare 
e) Igienizare 
f) Consiliere cu privire la găsirea unui loc de muncă, chirie şi consiliere voca ională 
g) Educa ie pentru sănăt ate/educa ie pentru via ă 

*) Lista şi descrierea serviciilor sociale ce vor fi acordat e sunt prevăzute cu acordul părţilor în anexa la contract. 
3.Durata contractului 
3.1.Durata contractului este de maxim 1 an, începând cu data de .................. 
3.2.Durata contractului poate fi prelungită in mod exceptional cu inca 1 an,prin act aditional,cu acordul părţilor şi 
numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate benefici arului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea 
planului individualizat de asistenţă şi îngrijire. 
4.Costurile serviciilor sociale 
4.1 Contributia lunara de intretinere datorat a este de 60% din veniturile personale, fara sa depaseasca costul mediu 
lunar de intretinere,iar diferenta pentru acoperirea integrala a cheltuielilor se asigura din bugetul UAT unde 
benefici arul a avut ultimul domiciliu,pe baza unui contract de furni zare de servicii. 
4.2 In cazul in care persoana  fara adapost nu are venituri ,cheltuielile reprezentand contributia lunara de intretinere se 
suporta din bugetul UAT ,unde benefici arul a avut ultimul domiciliu,pe baza unui contract de furnizare de servicii..In 
schimbul serviciilor oferite ,benefi ciarul are obligatia de a se implica activ,timp de 3 ore pe zi in activitatile 
gospodaresti din cadrul centrului,activitate ce va fi confirmata de personalul centrului conform fisei de monitorizare. 
4.3 Persoana care a solicitat internarea este obligata sa semneze un angajament de plata al carui model este prevazut in 
anexa care face parte integranta din prezentel e norme metodologice.(cu datele personal e sau dupa caz sustinatorul  
legal).Angajamentul de plata constituie titlu executoriu si se intocmeste in 3 exemplare. 
       Procentajul mentionat este aprobat prin HCL 279 din 18.12.2014,art.9 alin. 1 din Regulamentul de organizare si  
functionare a Centrului de Primire in Regim de Urgentă a Persoanelor  fara Adapost « Sfanta Teodora » - Tg. Neam . 
5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 
5.1.implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat; 
5.2.reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 
5.3.revizuirea pl anului individualizat de asistenţă şi îngrijire în vederea adaptării servi ciilor sociale la nevoile 
benefici arului. 
6.Drepturile furnizorului de servicii sociale: 
61.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la benefici arul de servicii sociale; 
6.2.de a sista acordarea servi ciilor sociale către benefi ciar în cazul în care constată că acest a i-a furnizat informaţii 
eronate; 
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor 
sociale. 
6.4.confidentialitate asupra serviciilor furnizat e si primite 
 
      7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale: 
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale benefici arului în acordarea servi ciilor sociale, precum şi 
drepturile benefi ciarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, cu respectarea acestuia şi a 
standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 
7.3.sa fie receptiv si sa tina cont de toate eforturile benefi ciarului de servicii sociale in indeplinirea obligatiilor 
contractuale si sa considere ca beneficiarul si-a indeplinit obligatiile contractuale in masura in care a depus toate 
eforturile ; 
7.4.să informeze benefici arul de servicii sociale asupra: 
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora; 
- oportunităţii acordării altor servicii sociale; 
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servi cii sociale; 
- regulamentului de ordine internă si regulamentul de organizare si functionare a centrului 
- oricărei modificări de drept a contractului si modificari ale costului mediu lunar de intretinere sau ale veniturilor 
persoanelor ingrijite,pe baza carora se calcul eaza cuantumul contributiei lunare. 
7.5.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să revizuiască 
planul individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 
7.6.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servi cii sociale; 



7.7.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor 
sociale; 
7.8.să utilizeze contribuţia benefici arului de servi cii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legat e de 
acordarea serviciilor sociale; 
7.9.de a informa servi ciul public de asistenţă în  a cărui rază teritorial ă locuieşt e benefici arul asupra nevoilor 
identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordat e. 
8. Drepturile beneficiarului 
8.1.În procesul de acordare a servi ciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile 
şi libertăţile fundamentale al e benefici arului de servicii sociale. 
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: 
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; 
b)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; 
c)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra: 
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; 
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 
- oportunităţii acordării altor servicii sociale; 
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servi cii sociale; 
- regulamentului de ordine internă; 
d) de a participa la evaluarea servi ciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se 
aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există; 
e) dreptul de a avea acces la propriul dosar; 
f)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 
g) dreptul la corespondenta pe perioada cazarii in centru 
9.*) Obligaţiile beneficiarului: 
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a servi ciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat 
de asistenţă şi îngrijire; 
9.2.să furni zeze informaţii corecte cu privire l a identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi  să 
permită furnizorului de servicii sociale veri fi carea veridicităţii acestora; 
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 
9.4.să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cot ă-parte din costul total al serviciului/serviciilor 
acordat/acordate de furni zor(pentru beneficiarii cu venituri proprii, fara a se depasi nivelul contributiei lunare de 
intretinere) 
9.5.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 
9.6.să respect e regulamentul de ordine internă al furnizorului  de servicii sociale (reguli de comport ament, program, 
persoanele de contact etc.)si regulamentul de organizare si functionare a centrului 
9.7.sa faca demersurile necesare,singur si/sau cu asistentul social, pentru obtinerea unui loc de munca(pentru cei apti  
de munca),sa nu refuze nejusti ficat un loc de munca,a unei locuinte,a altor prestatii si servicii sociale de care ar putea 
benefici a in conditiile legii ; 
9.8.sa participe la activitatile din centru,sa respecte normele de igiena si curateni e 
9.9.sa aiba grija de bunurile primite 
9.10.sa nu paraseasca cent rul fara acordul directorului 
9.11. sa raspunda material si penal pentru pagubele produse in centru din vina proprie ; 
9.12 sa accepte investigatiile si tratamentul medical prescris de medicul centrului sau medicului curant, sub sanctiunea 
excluderii din Centru  
*) Obligaţiile benefici arului de servi cii sociale se vor completa, după caz, cu alte obligaţii speci fice tipurilor de 
servicii sociale prevăzute în prezentul contract. 
10. Soluţionarea reclamaţiilor 
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor sociale. 
10.2.Reclamaţiile pot fi  adresate furni zorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din 
cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât benefi ciarul de 
servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire şi de a 
formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea recl amaţiei. 
10.4.Dacă benefi ciarul de servicii social e nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poat e adresa în scris  
Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului/sectorului Neamţ , care va cl ari fica prin dialog divergenţele dintre 
părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente. 
11.Litigii 
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din 
prezentul contract vor fi supuse unei proceduri preal abile de soluţionare pe cale amiabilă. 
11.2.Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficial e furnizorul de servicii sociale şi benefici arul de 
servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poat e solicita Comisiei de 
mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
12. Rezilierea contractului 
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarel e: 
a)refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin 
reprezentant; 



b)nerespectarea în mod repetat de către benefici arul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al  
furnizorului de servicii sociale; 
c)încăl carea de către furnizorul  de servicii sociale a prevederilor l egale cu privire l a serviciile soci ale, dacă este 
invocată de benefi ciarul de servicii sociale; 
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; 
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furni zorul de servicii social e a fost acreditat, în măsura în care este 
afectată acordarea serviciilor către benefici arul de servicii sociale; 
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în  care este afectat ă acordarea 
serviciilor către benefici arul de servicii sociale. 
13.Încetarea contractului 
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: 
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 
b)acordul părţilor privind încetarea contractului; 
c)scopul contractului a fost atins; 
d)forţa majoră, dacă este invocată. 
e)decesul benefi ciarului 
13.2.In cazul in care una din parti va incalca dispozitiile acestui contract sau nu va reusi sa indeplineasca una sau mai  
multe obligatii prevazute,contractul va inceta de drept. 
14.Dispoziţii finale 
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modifi carea clauzelor 
acestuia prin act adiţional numai în  cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime al e acestora şi  
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. 
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate. 
14.6.Măsurile de implementare a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se comunică Direcţiei general e de 
asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciului public de asistenţă socială, conform legii. 
14.7.Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, Direcţia 
generală de asistenţă social ă şi protecţia copilului şi Serviciul public de asistenţă socială vor monitoriza activitatea 
furnizorului de servicii sociale. 
14.8.In cazul in care benefi ciarul solicita servicii suplimentare  fata de cele oferite in centru va trebui sa suporte 
contravaloarea acestora. 
14.9.Acolo unde este posibil,in caz de deces ,familia va suporta toat e cheltuielile,iar in lipsa sustinatorilor legali UAT 
unde benefici arul a avut ultimul domiciliu. 
Prezentul contract de furnizare a servi ciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale în 3 
exemplare. 
 
 
 Data     ................ 
 
Localitatea:  
 
 Furnizorul de servicii sociale,                                                                                       Beneficiarul de servicii sociale 
                                                                                                                                              
    Primar,                                                                                                 __________________       
                                                                                                        
___________________                  

Vizat,                                             

Sef Compartiment Juridic Contencios, 
    
______________________   
 
Director economic,  
__________________ 
               
 
Sef SPAS,       Sef Birou  Protectie si Asistentă Socială/ 
Şef Centru _____________________                 
_______________________ 

 



              ANEXA NR.2  
                                 LA HCL NR._____ din ____________             
 
 
 
                   ANGAJAMENT DE PLATA –MODEL  
                                   -TITLU EXECUTORIU- 
                           
 
        Subsemnatul/Subsemnata ..........................................domiciliat 
/domiciliata in 
........................................................CNP......................................BI/CI/.....
......... seria.....nr........in calitate de beneficiar/apartinator legal, 
incepand cu data de ....................,ma oblig sa platesc suma de 
.....................lei,lunar,reprezentand contributia de intretinere stabilita 
prin HCL 279 din 18.12.2014,art 9 alin.1 din Regulamentul de 
organizare si functionare a centrului de primire in regim de urgenta 
pentru persoane fara adapost  ``Sfanta Teodora `` 
        In cazul in cara intervin majorari ale cuantumului contributiei 
de intretinere , ma oblig sa platesc suma stabilita. 
        Suma de mai sus se va retine lunar din venitul subsemnatului de 
catre ................... 
sau va fi urmarita la plata de catre organele abilitate,iar in cazul in 
care plata nu va fi efectuata in termen de 2 luni, se va sanctiona cu 
excluderea din centru. 
        Ma angajez pe propria raspundere ca orice modificare cu 
privire la schimbarea de domiciliu sau a veniturilor mele sau a 
sustinatorilor legali sa o comunic in termen de cel mult 15 zile 
centrului, pentru care am subscris prezentul angajament de plata.        
     Incheiat in data de………………………in 3 exemplare, din care 
am primit  un exemplar. 
 
 
  Primar                                                  Persoana care se obliga la plata 
 
Compartiment Juridic  
 
Director/Şef Centru  

                                                                                                                                       


