
 
                                                                ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ȘULUI TÎRGU NEAM Ț 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

 
privind suspendarea activității Cantinei Sociale a orașului Tg. Neamț  din subordinea  Direcției de 

Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț 
 

Consiliul Local al orașului Tirgu Neamț, județul Neamț; 
 
Având in vedere  
- ORDINUL nr. 2126 din 5 noiembrie 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, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor 
sociale 

- Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale 

- Solicitările primite de la M.M.F.P.S.P.V prin adresa nr. 
40884/RG/2038/RSS/2581/RSS/201/VN/04.05.2016 pentru obținerea licențelor de funcționare pentru 
Centrul de primire in regim de urgenta pentru persoane adulte fara adapost Sf.Teodora și Cantina 
Socială  

- HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 

- Măsurile impuse conform proceselor-verbale de control efectuate de către I.S.U. Neamț în perioada 
ianuarie – aprilie 2016  la unitățile din subordinea D.A.S. Tg. Neamț  

 
Luând act de expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ și de Raportul de specialitate 

al Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ, ambele inregistrate sub nr. 
2049  din 27.06.2016. 
 În temeiul art. 36, alin.1,alin.2, lit. (d), alin.3, lit.(b), 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 administrația publică locală republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
            Art. 1.  Începând cu data prezentei se suspendă activitatea Cantinei Sociale a orașului Tg. Neamț  
din subordinea  Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț  - până  la soluționarea măsurilor 
necesare pentru încadrarea în standardele de funcționare conforme legislației în vigoare.    
 Art.2. Personalul din cadrul Cantinei Sociale a orașului Tg. Neamț, se mută, în condițiile legii, la 
celelalte compartimente/servicii ale Direcției de Asistență Socială.  
 Art.3. Compartimentul resurse umane, sănătate și securitatea muncii, Compartimentul juridic și 
Serviciul de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială – Tg. Neamț  va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

Art.4.  Secretarul orașului Tirgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri 
instituțiilor și persoanelor interesate. 
 

 
             

Initiator, 
Primar  

                                                                      Harpa Vasilică                 
                                                                                                              Avizat pentru legalitate 

Secretar oras, 
jr. Laura Elena Maftei 



                                                                                                      Aprob,
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                        PRIMAR,
NR. 2049  din 27.06.2016                                                    HARPA VASILIC Ă

                                                                                                    
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hot  ărâre   privind suspendarea activit  ății Cantinei Sociale a
orașului Tg. Neamț    din subordinea    Direcției de Asistență Socială a

orașului Tîrgu Neamț

  Având in vedere 
Art. 1, lit. i din ORDINUL nr. 2126 din 5 noiembrie 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, serviciilor acordate în sistem
integrat şi cantinelor sociale, prin care
Se  aprobă  Standardele  minime  de  calitate  pentru  serviciile  sociale  destinate
persoanelor adulte, 
i)Standardele minime de calitate pentru cantina socială, prevăzute în anexa nr.
9; S1.1 Cantina pune la dispoziţia beneficiarilor/reprezentanţilor legali/convenționali (ai
beneficiarului/ai  familiei  acestuia)  sau  oricărei  alte  persoane  interesate  materiale
informative privind serviciile oferite
S1.3 Cantina organizează distribuirea hranei calde şi reci în condiţii civilizate şi igienice.
S2.2 Cantina asigură transportul hranei în condiţii de siguranţă sanitară. 
S1.1  Toate  spaţiile  cantinei  sunt  curate,  sigure,  confortabile  şi  adaptate,  dotate  cu
echipamente adecvate pentru a permite şi încuraja autonomia beneficiarilor.
S1.3  Cantina  dispune  de spaţii  comune  amenajate  şi  dotate  astfel  încât  să  permită
accesul facil al tuturor beneficiarilor
S1.4 Beneficiarii iau masa în spaţii special amenajate şi dotate corespunzător
S1.5 Cantina deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor
S1.6  Spaţiile comune şi cele cu destinaţie specială sunt amenajate astfel încât să prevină
eventualele accidente
S1.7 Cantina deţine grupuri  sanitare suficiente,  atât  pentru beneficiari  cât şi  pentru
personal.
S2.2 Cantina pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea  hainelor. 
legale de igienă  privind prevenirea şi combaterea infecţiilor. 
3  Cantina respectă normele 
S2.4 Toate spaţiile cantinei, echipamentele şi materialele utilizate sunt curate, igienizate,
ferite de orice sursă de contaminare, în conformitate cu normele sanitare în vigoare. 
consumabile şi echipamente necesare activităţii zilnice.
Cantina  dispune  de  spaţii  special  destinate  păstrării,  depozitării   materialelor  de
curăţenie, a altor materiale 
S2.1 Cantina dispune de personalul necesar pentru prepararea hranei şi  distribuirea
acesteia, precum şi pentru monitorizarea beneficiarilor. 
S2.5 Cantina/furnizorul  acesteia  se  asigură  că  personalul  cantinei  are  create
oportunit ăţile şi condiţiile necesare creşterii performan ţelor profesionale



    -Art.  5 din  Legea  197/2012  privind  asigurarea  calitatii  in domeniul
serviciilor sociale prin care 
(1)În  domeniul  serviciilor  sociale  se  acreditează  atât  furnizorii,  cât  şi
serviciile sociale, în condiţiile prezentei legi.
(2)Acreditarea  furnizorilor  se  realizează  în  baza  criteriilor  specifice,
denumite în continuare criterii, ce reprezintă cerinţele de bază prin care se
evidenţiază  capacitatea  acestora  de  a  înfiinţa,  a  administra  şi  a  acorda
servicii  sociale.  Respectarea  criteriilor  este  atestată  prin  certificat  de
acreditare.
(3)Acreditarea serviciilor sociale se realizează în baza standardelor minime
de calitate, ce reprezintă cerinţele minimale privind eficacitatea şi eficienţa
activităţilor  desfăşurate  în  raport  cu  nevoile  beneficiarilor,  obiectivele
asumate, rezultatele aşteptate. Standardele minime de calitate, denumite în
continuare  standarde  minime,  constituie  nivelul  de  referinţă  a  calităţii
serviciilor sociale, iar îndeplinirea acestora este obligatorie şi se atestă prin
licenţă de funcţionare.

- Solicitările  primite  de  la  M.M.F.P.S.P.V  prin  adresa  nr.
40884/RG/2038/RSS/2581/RSS/201/VN/04.05.2016  pentru obținerea
licențelor  de funcționare pentru  Centrul  de primire  in  regim de urgenta
pentru persoane adulte fara adapost Sf.Teodora și Cantina Socială prin care
se solicita obtinerea extraselor de carte funciara pentru imobilele unde se
acorda servicii sociale, anexate

- HOTĂRÂRE nr.  118 din 19 februarie 2014 pentru  aprobarea Normelor
metodologice de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

- Măsurile impuse conform proceselor-verbale de control efectuate de către
I.S.U. Neamț în perioada ianuarie – aprilie 2016  la unitățile din subordinea
D.A.S.  Tg.  Neamț  de  obţinere  a  autorizaţilor  şi  dotare  a  spaţiilor  cu
mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, anexate

   -   Hotărârea Consiliului  Local  a oraşului  Tîrgu Neamţ  nr.  45/28.01.2016
privind aprobarea bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  şi  a listei  de investiţii  a
Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ

In urma controlului efectuat la  Cantina Sociala Tg. Neamt,  s-au constatat
următoarele
- Nu sunt alocate fonduri în bugetul DAS Tg. Neamț pentru aprovizionarea
cu  alimente  si  furnizarea  de  produse/servicii  pentru  întreținerea  și
funcționarea Cantinei  
- Structura de personal a Cantinei  nu  este suficienta si nu corespunde in

totalitate  din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.
- Nu exista materiale informative, de nici un fel.
- Nu exista retetar stabilit de nutritionist
- Nu detine un autoturism dotat  corespunzator  pentru furnizare hrana la



domiciliu
- Nu detine spatii special amenajate  pentru depozitarea şi   distribuirea

produselor  agroalimentare de bază ,  singurele spatii care le detine in
toata cladirea, sunt 3 spatii disponibile, unul pentru servit masa (sala de
mese),  un  spatiu  alocat  pentru  bucatarie  si  unul  pentru  administrator,
spatiul  alocat  activitatii  administratorului  fiind  folosit  si  pentru
depozitarea alimentelor.

- Singurul spatiu accesibil beneficiarilor este sala de servire a mesei, unde
sunt dotari ce constau in cateva mese si scaune

- Nu exista  rampe de acces pentru beneficiarii  in  scaune cu rotile  nici
dotarile adecvate

- Ca si aparatura, Cantina detine doar o plita dubla(soba) racordata la gaz
metan, hota, frigider, congelator, un aragaz care nu se utilizeaza, chiuveta
cu apa rece si apa calda (boiler)

- Nu exista grupuri sanitare in incinta Cantinei, exista doar unul improvizat
in afara cladirii.

- Nu exista spalatorie si conditiile de igienizare sunt precare
-Nu exista spatiu de pastrare haine pentru beneficiari
- Avizele sanitare trebuie  actualizate
- Nu  exista  spatii  special  amenajate destinate  păstrării,  depozitării

materialelor de curăţenie, a altor materiale consumabile şi  echipamente
necesare activităţii zilnice

- Nu există documentație cadastrală și extrase de Carte Funciară 
- Nu există sisteme de alertare în cazul producerii de incendii
- instalatiile electrice /împământare nu corespund normelor ISU 

     Personalul  din cadrul  Cantinei  Sociale din subordinea   Direcției  de Asistență
Socială  a  orașului  Tîrgu  Neamț  se  mută,  în  condițiile  legii,  la  celelalte
compartimente/servicii ale Direcției de Asistență Socială.
  Cantina  Socială  a  oraşului  Tîrgu  Neamţ   nu  poate  functiona  fara  licenta  de
functionare emisa de MMFPSPV.

 
    Avînd în vedere necesitatea licentierii  serviciilor sociale ce presupune indeplinirea

conditiilor  din  standardele  de  calitate  si  faptul  ca  nu  sunt  alocate  fonduri  pentru
acoperirea  acestor  cheltuieli,precum si  pentru  asigurarea  intretinerii  si  functionarii
centrului, propunem suspendarea activitatii pana la  soluționarea măsurilor necesare
pentru încadrarea în standardele de funcționare conforme legislației în vigoare.  

DIRECTOR D.A.S.,
IOAN – VLAD ANGHELU ȚĂ



 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 

- PRIMAR   - 
NR. 2049 din 27.06.2016

                                                  Expunere de motive      

la proiectul de hot  ărâre   privind suspendarea activit  ății Cantinei Sociale a orașului Tg.
Neamț  din subordinea    Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț

  

  Având in vedere 

- ORDINUL nr. 2126 din 5 noiembrie 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, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale

- Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale
- Solicitările primite de la M.M.F.P.S.P.V prin adresa nr. 

40884/RG/2038/RSS/2581/RSS/201/VN/04.05.2016 pentru obținerea licențelor de 
funcționare pentru Centrul de primire in regim de urgenta pentru persoane adulte fara 
adapost Sf.Teodora și Cantina Socială 

- HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale

- Măsurile impuse conform proceselor-verbale de control efectuate de către I.S.U. Neamț 
în perioada ianuarie – aprilie 2016  la unitățile din subordinea D.A.S. Tg. Neamț 

      Propun spre analiză și aprobare  Consiliului Local Tg. Neamț,  suspendarea activității
Cantinei  Sociale a  orașului  Tg.  Neamț   din  subordinea   Direcției  de Asistență  Socială  a
orașului  Tîrgu  Neamț  până   la  soluționarea  măsurilor  necesare  pentru  încadrarea  în
standardele de funcționare conforme legislației în vigoare.   

              PRIMAR ,
      VASILICĂ HARPA 


