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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al SPAS, al codului etic al 

personalului care oferă servicii sociale, precum si “Carta drepturilor” beneficiarilor de servicii 

sociale şi manualul de proceduri care se va aplica în cadrul SPAS 

 
 

 
Consiliul local al oraşului Aleşd, 

Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 2906 din 25.03.2015 şi de rapoartele comisiilor de 

specialitate al Consiliului local Aleşd;  

 Având în vedere dispoziţiile art. 41 din  Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale; 

prevederile art. 11 alin(4), art. 12, art. 50^2 şi art. 50^4 din O.G. nr. 68/2003, privind serviciile 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Legii nr. 197/2012, privind 

asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile HG nr. 90/2003, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 

functionare a serviciului public de asistenta sociala, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza art. 36 alin(2) lit.a, alin(3) lit.b şi art.45 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTARĂŞTE 
 

Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public de 

Asistenta Sociala, precum şi regulamentele serviciilor şi compartimentelor din subordinea 

SPAS, conform anexelor nr. 1-8, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

Anexa nr. 1 –Regulament SPAS  

Anexa nr. 2 –Regulament de organizare şi funcţionare al Creşei 

Anexa nr. 3 – Regulament de organizare şi funcţionare al Cantinei sociale 

Anexa nr. 4 –Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru 

persoane vârstnice 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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Anexa nr. 5 – Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului Multifuncţional 

Anexa nr. 6 – Regulament de organizare şi funcţionare a cabinetului medical şcolar 

Art 2 Se aprobă Codul etic al personalului care oferă servicii sociale, conform anexei nr. 

7, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă „Carta Drepturilor beneficiarilor de servicii sociale”, conform anexei nr. 

8, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Se aprobă manualul de proceduri care se va aplica în cadrul SPAS, conform 

anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează şef SPAS.  

Art.6 Prezenta se comunică cu: 

  -Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 

  -Primarul oraşului Aleşd 

  -SPAS 

   

  

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                    CIPLEU SORIN-LEONTIN                      
                                                                                               
 
 
         CONTRASEMNEAZĂ 
                  SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aleşd, 31 martie 2015 
Nr. 32 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 


