
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind desfiintarea  structurii ,,Cantina Socială” a oraşului Tîrgu Neamţ din subordinea Direcţiei de 

Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în 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; 
-Hotărârea 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; 
- Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social; 
- Luând act de expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ inregistrată sub nr. 
40/04.01.2018 şi de Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei 
Oraşului Tîrgu Neamţ, inregistrat sub nr. 41 din 04.01.2018 ; 
- Legea nr. 292/2011 a Asistenţei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- HCL nr. 159 din 28.07.2016 și HCL nr. 357 din 22.12.2017prin care a fost suspendată activitatea 
Cantinei Sociale a orașului Tîrgu Neamț din subordinea Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu 
Neamț, inițial până la 31.12.2017 și ulterior până la 31.12.2018. 
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț  nr. 91 din 26.04.2018 privind  retragerea 
dreptului de administrare a Direcției de Asistență Socială asupra imobilelor prevăzute la punctele 3 si 4 
din anexa.  

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. d, art. 45 alin.2, lit. a, d, f şi ale art. 115, alin. 1, lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă desființarea structurii ,,Cantina Socială” a oraşului Tîrgu Neamţ din subordinea 
Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 

Art.2. Se aprobă preluarea în gestiunea Centrul de primire în regim de urgență pentru persoane fără 
adăpost Sf.Teodora a tuturor bunurilor aflate în inventarul Cantinei Sociale. 

Art.3. Se aprobă preluarea personalul Cantinei Sociale a oraşului Tg. Neamţ, cuprins în statul de funcții 
cu tot cu post, la celelalte compartimente/servicii ale Direcţiei de Asistenţă Socială. 

Art.4. Prestarea serviciului de asigurare a hranei beneficiarilor prevăzuți în Legea 208/1997 privind 
cantinele de ajutor social se va face în urma desfășurării procedurii corespunzătoare prevăzută de Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Art.5. Serviciul resurse umane, registraturã si administrativ, Compartimentul juridic din cadrul Direcţiei 
de Asistenţă Socială – Tg. Neamţ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.6. Secretarul oraşului Tirgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
 

                                                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                   SECRETAR ORAS, 

                                                                                                                                                                         jr. SABIN ISABELA 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ  
 - PRIMAR - 
 Nr. ..........  din ............... 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind desființarea  structurii ,,Cantina Socială” a oraşului Tîrgu Neamţ 

din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 

 

 

Având în vedere:  
-HCL nr. 151 din 08.07.2015 privind înființarea  serviciului public de asistență socială, 

instituție publică având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al orașului 
Tîrgu Neamț, denumită Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț 
    - HCL nr. 218 din 29.10.2015 prin care  au fost date în administrare unele bunuri aparținând 
domeniului public și privat al Orașului Tîrgu Neamț către Direcția de Asistență Socială a orașului 
Tîrgu Neamț din subordinea Consiliului local al orașului Tîrgu Neamț, conform anexei nr.1. 
    - HCL nr. 159 din 28.07.2016 și HCL nr. 357 din 22.12.2017prin care a fost suspendată 
activitatea Cantinei Sociale a orașului Tîrgu Neamț din subordinea Direcției de Asistență Socială 
a orașului Tîrgu Neamț, inițial până la 31.12.2017 și ulterior până la 31.12.2018. 
    - HCL nr. 91 din 26.04.2018  privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.218 din 29.10.2015 în 
sensul retragerii dreptului de administrare a Direcției de Asistență Socială asupra imobilelor 
prevăzute la punctele 3 și 4 din anexă, s-a ridicat dreptul de administrare asupra imobilelor 
precizate, după care D.A.S. trebuie să întocmească documentele necesare pentru desființarea 
activității cantinei sociale și să ia măsuri cu privire la personal. 
 
 Ținând cond de: 
- 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,  pentru încadrarea în standardele de funcţionare conforme legislaţiei 
în vigoare. 
-  Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale ;  
- Hotărârea 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; 

 

 

           Propun spre analiză și aprobare Consiliului Local Tg. Neamț proiectul de hotărâre privind 
desființarea structurii ,,Cantina Socială” a oraşului Tîrgu Neamţ din subordinea Direcţiei de 
Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ motivat de neîncadrarea în standardele de funcționare 
conforme legislației în vigoare. 
 

 

 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
            
 



 
 
 
 
Direcţia de Asistenţă Socială a Orașului Tîrgu Neamț                                                                 
Nr............ din .................                                   
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind desfiintarea  structurii ,,Cantina Socială” a oraşului Tîrgu Neamţ 

din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 
 

 

 

Serviciile sociale constituie o componentă a sistemului naţional de asistenţă socială şi au drept 
scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi 
combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii 
sociale a acestora. 

 Furnizorii pot acorda servicii sociale numai dacă deţin certificat de acreditare și dețin licență 
de funcționare pentru fiecare serviciu social. 

 Calitatea în domeniul serviciilor sociale reprezintă ansamblul de cerinţe şi condiţii ce sunt 
îndeplinite de furnizori şi de serviciile sociale acordate de aceştia pentru a răspunde nevoilor şi 
aşteptărilor beneficiarilor. 

 Criteriile şi standardele minime care stau la baza acreditării  serviciului social acordat prin 
Cantina socială sunt stabilite prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, respectiv ,, 
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”. 

 
Având în vedere:  

-HCL nr. 151 din 08.07.2015 privind înființarea  serviciului public de asistență socială, 
instituție publică având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al orașului 
Tîrgu Neamț, denumită Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț 
    - HCL nr. 218 din 29.10.2015 prin care  au fost date în administrare unele bunuri aparținând 
domeniului public și privat al Orașului Tîrgu Neamț către Direcția de Asistență Socială a orașului 
Tîrgu Neamț din subordinea Consiliului local al orașului Tîrgu Neamț, conform anexei nr.1. 
    - HCL nr. 159 din 28.07.2016 și HCL nr. 357 din 22.12.2017prin care a fost suspendată 
activitatea Cantinei Sociale a orașului Tîrgu Neamț din subordinea Direcției de Asistență Socială 
a orașului Tîrgu Neamț, inițial până la 31.12.2017 și ulterior până la 31.12.2018. 
    - HCL nr. 91 din 26.04.2018  privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.218 din 29.10.2015 în 
sensul retragerii dreptului de administrare a Direcției de Asistență Socială asupra imobilelor 
prevăzute la punctele 3 și 4 din anexă, s-a ridicat dreptul de administrare asupra imobilelor 
precizate, după care D.A.S. trebuie să întocmească documentele necesare pentru desființarea 
activității cantinei sociale și să ia măsuri cu privire la personal. 
 

 
 
 
 



 
Personalul Cantinei Sociale a oraşului Tg. Neamţ, cuprins în statul de funcții se preia în structurile 
organizate din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a orașului Tîrgu Neamț, astfel : 

• Postul de muncitor/ îngrijitor  ocupat de către doamna Apucăloaei Tinca va fi 
preluat în structura ,,Creșa nr. 1” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a orașului Tîrgu 
Neamț; 

• Postul de muncitor/ supraveghetor de noapte ocupat de către domnul Gavriloae 
Aurel va fi preluat în structura ,,Centrul de primire în regim de urgență pentru persoanele 
făraă adăpost Sf.Teodora” ; 

• Postul vacant  de conducere de  Sef Cantină se transformă în post vacant de 
execuție de îngrijitor și va fi preluat în structura ,,Creșa nr. 1” din cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială a orașului Tîrgu Neamț; 

 
       Bunurile aflate în inventarul Cantinei Sociale vor fi  preluate  în gestiunea Centrului de 
primire în regim de urgență pentru persoane fără adăpost Sf.Teodora.  

 
           Urmare celor prezentate, propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al orașului  Tg. 
Neamț proiectul de hotărâre privind desființarea structurii ,,Cantina Socială” a oraşului Tîrgu 
Neamţ din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ . 

 
Director executiv 
Buduroi Emanuel 

 
 
 
 

Compartiment Financiar-Contabil                                                         Compartiment juridic 
Tataru  Farmus Maria                                                                         Huțanu Florina-Alina 


