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H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de compart. asistenta   sociala 

pentru perioada 2012 - 2016, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor 
beneficiarilor de servicii sociale si a Regulamentul  de  organizare  si  functionare  a Compartimentului  asistenta 

sociala

Consiliul local al comunei Suditi judetul Ialomita,
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei,inregistrata la nr. 2538 din 20.09.2012;
Raportul secretarului comunei, inregistrat la nr. 2506 din 19.09.2012;
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Suditi;
In  conformitate cu:
-prevederile art.6 lit. a si art.38 din legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala;
- prevederile art. 11 alin.4, art. 12, art.504 din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale cu 

modificările şi completările ulterioare, 
            - prevederile art.3 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, 
coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru aprobarea standardelor 
generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori,  
nr.383/2005;

-art. 8 alin.(3) din HG 539/9.06.2005 ptr. aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii 
orientative de personal, a regulamentului cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala precum si a 
Norm.met. de aplicare a OG 68/2003 privind serviciile sociale;

In temeiul  art. 36, alin.(6), lit.a), pct. 2 şi art. 45, alin. (6), din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adopta prezenta

 HOTĂRÂRE

Art.1  -Se  aprobă  Planul  Strategic  de  dezvoltare  a  serviciilor  sociale  furnizate  de  Compartimentul  de 
asistenţă socială, din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Suditi ,pentru perioada 2012-2016, 
conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Se aprobă Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale furnizate de către  Compartimentului de 
asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suditi, conform anexei nr.2, parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.3-Se aprobă Codul etic al personalului care oferă servicii sociale conform anexei nr.3,  parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.4-Se aprobă  Regulamentul  de  organizare  si  functionare  al  Compartimentului de asistenta  sociala 
conform  anexei  nr.  4,  parte  din  prezenta  hotarare.



Art.5-Prezenta  hotărîre  se  comunică  de  secretarul  comunei,  Instituţiei  Prefectului,primarului  comunei, 
consilierilor locali şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu si pe site-ul wwwprimariasuditi.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier VLAD GHEORGHE

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
jr.VASILE   IOANA
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