
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ținând cont de:

a) PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 195/11830/07.12.2021 și REFERATUL DE APROBARE  nr.
195/11829/07.12.2021 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al serviciului social furnizat în comunitate “CANTINA DE AJUTOR SOCIAL" 
Brad;

b) raportul compartimentului de specialitate nr. 201/11853/14.12.2021, respectiv al Compartimentului
Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

c) raportul compartimentului de specialitate nr. 48147/08.12.2021, respectiv al Serviciului de Asistență
Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Brad;

d) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, respectiv: avizul nr.
81/14687/21.12.2021 al comisiei pentru activități științi ce, învățământ, sănătate, cultură, protecție
socială și de agrement și avizul nr. 191/14688/21.12.2021 al comisiei pentru administrație publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor; 

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social 
furnizat în comunitate “CANTINA DE AJUTOR SOCIAL” Brad

nr. 196 din 22.12.2021

art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2015  pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

a)

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au
părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte a ate în di cultate,
precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele
sociale;

b)

art. 129 alin. 7 lit. a din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modi cările şi
completările ulterioare;

c)

art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată; d)

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social furnizat în



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ioan-Florin  OPRIȘA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAD,

Carmen-Irina BORA

comunitate “CANTINA DE AJUTOR SOCIAL”  Brad, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre poate  atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 3. – La data  intrării  în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 12/2016.

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcția de Asistență Socială
Brad -  Serviciul de Asistenţă Socială. 

Art. 5. -  Prezenta hotărâre se comunică: 

                                        - Prefectului   Judeţului  Hunedoara;

                                        - Primarului Municipiului Brad;

                                        - Direcției de Asistenţă Socială Brad;

                                        - “CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL”  Brad .                                                         
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