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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
Întrunit în edin ă ordinară astăzi, 31.07.2012,ș ț
Având în vedere: 
- prevederile art. 36 alin. (2) lit.  d) şi alin. (6) lit. a) pct. 2  din Legea nr. 215/2001

privind administra ia publică locală (r1), cu modificările şi completările ulterioare;ț
- prevederile  O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale aprobată cu modificări prin

Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.22 a Anexei nr. 2 – Metodologie de acreditare a furnizorilor de

servicii sociale şi Anexei nr. 2 lit.a) a Anexei nr. 2 la metodologie din H.G. nr. 1024/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003
privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii
sociale, cu modificările şi completările  ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de
calitate privind serviciile sociale şi  a modalităţii  de evaluare a îndeplinirii  acestora de
către furnizori;

-  prevederile  HCL  nr.  45/15.12.2006  privind  organizarea  şi  funcţionarea
compartimentului de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Raciu;

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului  comunei  Raciu,  înregistrat  sub  nr.  3291/09.07.2012  i  avizul  comisiei  deș
specialitate din cadrul CL Raciu; 

În  temeiul  art.  45 ,  alin.  (1)   din   Legea   nr.  215 / 2001   privind   administraţia
publică   locală (r), cu modificările şi completările ulterioare, 

          HOTĂRĂ TE:           Ș

Art.1 – Se aprobă Carta drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială,
prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Execututivul va  afişa  prezenta   hotărâre  la  sediul  primăriei,   pentru
publicitate  şi  consultarea acestuia de către persoanele interesate.

Art.3  –  Secretarul  comunei,  jr.  Zaharia  Alin,  se  obligă  să  comunice  prezenta
hotărâre către persoanele interesate, iar persoanele cu atribuţii  în domeniul asistenţei
sociale se obligă să îndeplinească prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Secretar,
                  Consilier local Burtescu Aurică         jr. Zaharia Alin
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