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Privind aprobarea procedurilor de lucru a serviciului social cu cazare: ”Cămin 

de Bătrâni Zădăreni” 
 

 
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI, întrunit în şedinţa sa ordinară, din 
data de 30.08.2019, orele 1730, 
 
 Având în vedere: 
- Prevederile art.129 alin.2 lit.d și alin.7 lit.b din din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ; 
- Prevederile art.113 alin.5 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, republicată; 
- Prevederile art.7 din Legea nr.17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor 
varstnice, republicată; 
- Prevederile art.9 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată; 
- Prevederile art.1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta 
sociala si a structurii orientative de personal; 
- Prevederile art.4 din H.G. Nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, actualizat; 
- Referatul d-lui. Corbei Emanuel Petru nr. 5284 din 29.08.2019; 
- Expunerea de motive a primarului nr.5283 din 29.08.2019; 
- Votul “pentru” a 10 consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi 10 consilieri. 

 
În temeiul art.129 alin.1 și art.139 din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART.1. – Se aprobă aprobarea procedurilor de lucru a serviciului social cu cazare: 
”Cămin de Bătrâni Zădăreni” în conformitate cu anexele care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre după cum urmează: 
- Registrul privind evidența vizitelor beneficiarilor - Anexa nr.1 
- Registru de evidență privind informarea beneficiarilor și/sau reprezentanților legali/ 
aparținători - Anexa nr.2 
- Contract pentru acordarea serviciilor sociale - Anexa nr.3 
- Angajament de plată (titlu executoriu) - Anexa nr.4 
- Foaie de ieșire - Anexa nr.5 
- Registru de evidență ieșiri - Anexa nr.6 
- Raport de evaluare primara/reevaluare -  Anexa nr.7 
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- Plan individual de intervenție - Anexa nr.8 
- Fișă monitorizare medicală, psihologică, socială - Anexa nr.9 
- Registru de evidență a instruirilor personalului din centru - Anexa nr.10 
- Registru consultații - Anexa nr.11 
- Registru consultații psihologice - Anexa nr.12 
- Planuri de activități lunare și zilnice pentru o viață activă - Anexa nr.13 
- Chestionare de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarului -Anexa nr.14 
- Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijare și discriminare, sesizărilor și 
reclamațiilor, a incidentelor deosebite - Anexa nr.15 
- Registre pentru evidența activităților de recuperare/reabilitare funcțională,  - Anexa 
nr.16 
- Planul de perfecționare profesională - Anexa nr.17 
- Fișă de consiliere - Anexa nr.18 
- Registru privind evidența învoirilor beneficiarilor - Anexa nr.19 
- Registru de evidență a dosarelor personale ale beneficiarilor - Anexa nr.20 
- Carta drepturilor persoanelor vârstnice asistate - Anexa nr.21 
- Chestionar specific pentru identificarea formelor de abuz sau exploatare - Anexa 
nr.22 
- Codul de etică - Anexa nr.23 
- Ghidul utilizatorului de servicii - Anexa nr.24 
- Informări beneficiari - Anexa nr.25 
- Planul propriu de dezvoltare - Anexa nr.26 
- Plan de urgență - Anexa nr.27 
- Procedura de admitere - Anexa nr.28 
- Procedura de curățenie și dezinfecție - Anexa nr.29 
- Procedura de încetare/suspendare a serviciului - Anexa nr.30 
- Procedura privind asistența în stare terminală sau în caz de deces - Anexa nr.31 
- Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și 
neglijare - Anexa nr.32 
  
ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se 
comunică cu:  
- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 
- Serviciul Social Cămin de Bătrâni Zădăreni; 
- Prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu,www.primariazadareni.ro 
 
         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR, 
         BENE FLORIAN        CORBEI EMANUEL-PETRU 
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