
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
 

 

   H O T Ă R Â R E A nr.60/2021  
privind aprobarea înființării  ”Serviciului de asistență comunitară 

(SAC)” – cod serviciu social 8899 CZ-PN-V și aprobarea Regulamentului de 
organizarea și funcționare 

 
 
           Consiliul Local Ciumani, 

Având în vedere Proiectul de hotărâre precum și referatul de aprobare nr. 59/2021 
privind aprobarea înființării  ”Serviciului de asistență comunitară (SAC) –cod serviciu social 

8899 CZ-PN-V și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, prezentat de 
Dl.primar Marton Laszlo-Szilard, 
      Văzând raportul despecialitate nr.59/2021 a compartimentului de asistență socială a 

Primăriei comunei Ciumani  şi avizul consultativ favorabil al comisiei de specialitate pentru 
activități social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială 
şi protecţia copilului nr.49/2021, 

        Luând în considerare prevederile: 
- Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare, 

- art.18 alin.(1) al Hotărârii Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în 
domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare 
ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu 
modificările și completările ulterioare, 

- Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum și a regulamentului –cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale , cu 
modificările și completările ulterioare, 

- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.27/2019 privind aprobarea strategiei de 
dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Ciumani pentru perioada 

2019-2024, 
       Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală,văzând procesul-verbal de afișare nr.3185/2021 

        În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art.139 alin.(1), art. 196 
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat 

ulterior, 
 
 

H O T Ă R E Ş T E: 
 
 

Art.1. Se aprobă înființarea ”Serviciului de asistență comunitară (SAC)” –cod serviciu 
social 8899 CZ-PN-V, în cadrul Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul 

comunei Ciumani, județul Harghita. 
 
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al ”Serviciului de 

asistență comunitară (SAC)” –cod serviciu social 8899 CZ-PN-V , conform anexei care face 



parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea regulamentului –cadru de organizare 

și funcționare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015 – Anexa nr.4 cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Ciumani și compartimentul de asistență socială. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al  comunei, se comunică 

Primarului comunei Ciumani, compartimentului de asistență socială, Instituției Prefectului 

Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 
 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              Contrasemnează pentru legalitate 

        Király Szabolcs Secretar general: Balogh Zita 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de        
26 octombrie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 11  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 11  consilieri prezenţi la şedinţă. 


