
                                    ROMÂNIA
                          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                   

PROIECT
   H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de 
Asistenţă Socială  2012 - 2017, a Codului etic al personalului care

oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentul  de  organizare  şi 
funcţionare  al  Compartimentului  Asistenţă  Socială, 
la nivelul comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
- prevederile  art. 6 lit. a) şi art. 38 din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a 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 art.3 alin.1 din H.G. nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.G. nr.68/2003 precum şi a Metodologiei de acreditare a  furnizorilor de servicii sociale,  cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului M.M.S.S.F.  nr. 383 din 6 iunie 2005 
pentru  aprobarea  standardelor  generale  de  calitate  privind  serviciile  sociale  şi  a  modalităţii  de  evaluare  a 
îndeplinirii acestora de către furnizori,
        - prevederile art. 4 şi Anexei 1 la H.G.  nr.  90 din 23 ianuarie 2003  privind   aprobarea Regulamentului-
cadru  de organizare  şi  funcţionare  a  serviciului public de asistenţă socială,  cu modificările şi completările 
ulterioare;
     -  prevederile  Anexelor  nr.   1-3  din H.G.  nr.  539 din  9  iunie  2005  pentru aprobarea Nomenclatorului 
institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si  
functionare a institutiilor  de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  
Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 
1.007 din 1 septembrie 2005, 
             Examinând:

-expunerea de motive nr. 237 din 25.01.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 236 din 25.01.2012 al compartimentului de asistenţă socială;
- raportul nr.  238 din 25.01.2012 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 239 din 25.01.2012 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate 

şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
-  raportul  nr.  240 din 25.01.2012 al  comisiei  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) , alin. (4) lit. e) şi alin. (6) lit. a pct. 2, art. 45 alin. (1) şi art. 115 

alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 -  Se aprobă Planul Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Compartimentul 
de  Asistenţă Socială subordonat Consiliului local al  comunei Gheorghe  Doja,  judeţul Ialomiţa,  pentru perioada 
2012-2017, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -  Se aprobă Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale furnizate de către Compartimentul 
de  Asistenţă Socială subordonat Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform Anexei 
nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 -  Se aprobă Codul etic al personalului care oferă servicii sociale, la nivelul comunei  Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  4 -  Se aprobă  Regulamentul  de  organizare  şi   funcţionare  al   Compartimentului  Asistenţă 
Socială,  la nivelul comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform  Anexei  nr.  4  care  face  parte  din 
prezenta  hotărâre.

Art.  5 -  Primarul  comunei  Gheorghe   Doja,  prin  compartimentul  de  asistenţă  socială,  va aduce  la 
îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 -  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  
compartimentului Asistenţă socială şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă  
publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro  .

                   Primar,                                         Avizat  pentru legalitate
      Ion Mihai                                                     Secretar,

                                                                              Praf Monica
Nr. 8
Iniţiată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 25.01.2012

http://www.gheorghedojail.ro/


                         ROMÂNIA
                          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                  Comisia juridică şi de disciplină,
                         Nr.238 din 25.01.2012

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

 pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul 
de  Asistenţă Socială  2012 - 2017, a Codului etic al personalului care

oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentul  de 
organizare  şi  funcţionare  al  Compartimentului  Asistenţă  Socială, 

la nivelul comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia juridică şi de disciplină,

     Având în vedere:
- prevederile  art. 6 lit. a) şi art. 38 din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a 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 art.3 alin.1 din  H.G. nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice  de 

aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 precum şi a Metodologiei de acreditare a  furnizorilor de 
servicii  sociale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  coroborate  cu  prevederile  Ordinului  
M.M.S.S.F. nr.  383  din  6  iunie  2005  pentru  aprobarea  standardelor  generale  de  calitate  privind 
serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori,
        -  prevederile art.  4 şi Anexei 1 la  H.G.  nr.  90  din 23 ianuarie 2003   privind   aprobarea 
Regulamentului-cadru   de  organizare   şi  funcţionare  a  serviciului  public  de asistenţă socială,  cu 
modificările şi completările ulterioare;
     -  prevederile  Anexelor  nr.   1-3  din  H.G.  nr.  539  din  9  iunie  2005  pentru  aprobarea 
Nomenclatorului  institutiilor  de  asistenta  sociala  si  a  structurii  orientative  de  personal,  a 
Regulamentului-cadru  de  organizare  si  functionare  a  institutiilor  de  asistenta  sociala,  precum si  a 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 1.007 din 1 septembrie 2005, 

Examinând:
- expunerea de motive  nr.237 din 25.01.2012 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  236 din 25.01.2012al compartimentului  de asistenţă socială,

Cu unanimitate  de voturi,  fără  a  formula  propuneri  de  amendamente  sau  modificări, 
avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem ca, în temeiul   art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) , alin. (4) 
lit.  e)  şi  alin.  (6) lit.  a  pct.  2,  art.  45 alin.  (1) şi  art.  115 alin.  (1) lit.  b)  din Legea  nr.  215/2001, 
republicată,  cu  modificările şi  completările  ulterioare,  să  se  adopte   hotărârea  pentru   aprobarea 
Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenţă 
Socială  2012 - 2017, a Codului etic al  personalului care  oferă servicii sociale,  a Cartei drepturilor 
beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al  Compartimentului 
Asistenţă  Socială,   la  nivelul  comunei   Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,   conform proiectului  de 
hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.        
               

Comisia juridică şi de disciplină,



                                     ROMÂNIA
                                       JUDEŢUL IALOMIŢA
           CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
                          muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
                         Nr. 239 din 25.01.2012

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

 pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul 
de  Asistenţă Socială  2012 – 2017, a Codului etic al personalului care

oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentul  de 
organizare  şi  funcţionare  al  Compartimentului  Asistenţă  Socială, 

la nivelul comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţia copilului,

     Având în vedere:
- prevederile  art. 6 lit. a) şi art. 38 din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a 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 art.3 alin.1 din  H.G. nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice  de 

aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 precum şi a Metodologiei de acreditare a  furnizorilor de 
servicii  sociale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  coroborate  cu  prevederile  Ordinului  
M.M.S.S.F. nr.  383  din  6  iunie  2005  pentru  aprobarea  standardelor  generale  de  calitate  privind 
serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori,
        -  prevederile art.  4 şi Anexei 1 la  H.G.  nr.  90  din 23 ianuarie 2003   privind   aprobarea 
Regulamentului-cadru   de  organizare   şi  funcţionare  a  serviciului  public  de asistenţă socială,  cu 
modificările şi completările ulterioare;
     -  prevederile  Anexelor  nr.   1-3  din  H.G.  nr.  539  din  9  iunie  2005  pentru  aprobarea 
Nomenclatorului  institutiilor  de  asistenta  sociala  si  a  structurii  orientative  de  personal,  a 
Regulamentului-cadru  de  organizare  si  functionare  a  institutiilor  de  asistenta  sociala,  precum si  a 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 1.007 din 1 septembrie 2005, 

Examinând:
- expunerea de motive  nr. 237 din 25.01.2012întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 236 din 25.01.2012 al compartimentului  de asistenţă socială,

Cu unanimitate  de voturi,  fără  a  formula  propuneri  de  amendamente  sau  modificări, 
avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem ca, în temeiul   art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) , alin. (4) 
lit.  e)  şi  alin.  (6) lit.  a  pct.  2,  art.  45 alin.  (1) şi  art.  115 alin.  (1) lit.  b)  din Legea  nr.  215/2001, 
republicată,  cu  modificările şi  completările  ulterioare,  să  se  adopte   hotărârea  pentru   aprobarea 
Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenţă 
Socială  2012 - 2017, a Codului etic al  personalului care  oferă servicii sociale,  a Cartei drepturilor 
beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al  Compartimentului 
Asistenţă  Socială,   la  nivelul  comunei   Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,   conform proiectului  de 
hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.        
               

Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,



                         ROMÂNIA
                           JUDEŢUL IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
   Comisia  agricultură, activităţi economico-financiare,  
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
                         Nr. 240 din 25.01.2012

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

 pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul 
de  Asistenţă Socială  2012 - 2017, a Codului etic al personalului care

oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentul  de 
organizare  şi  funcţionare  al  Compartimentului  Asistenţă  Socială, 

la nivelul comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia   agricultură,  activităţi  economico-financiare,   amenajarea  teritoriului  şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism,

     Având în vedere:
- prevederile  art. 6 lit. a) şi art. 38 din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a 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 art.3 alin.1 din  H.G. nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice  de 

aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 precum şi a Metodologiei de acreditare a  furnizorilor de 
servicii  sociale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  coroborate  cu  prevederile  Ordinului  
M.M.S.S.F. nr.  383  din  6  iunie  2005  pentru  aprobarea  standardelor  generale  de  calitate  privind 
serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori,
        -  prevederile art.  4 şi Anexei 1 la  H.G.  nr.  90  din 23 ianuarie 2003   privind   aprobarea 
Regulamentului-cadru   de  organizare   şi  funcţionare  a  serviciului  public  de asistenţă socială,  cu 
modificările şi completările ulterioare;
     -  prevederile  Anexelor  nr.   1-3  din  H.G.  nr.  539  din  9  iunie  2005  pentru  aprobarea 
Nomenclatorului  institutiilor  de  asistenta  sociala  si  a  structurii  orientative  de  personal,  a 
Regulamentului-cadru  de  organizare  si  functionare  a  institutiilor  de  asistenta  sociala,  precum si  a 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 1.007 din 1 septembrie 2005, 

Examinând:
- expunerea de motive  nr. 237 din 25.01.2012întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.236 din 25.01.2012  al compartimentului  de asistenţă socială,

Cu unanimitate  de voturi,  fără  a  formula  propuneri  de  amendamente  sau  modificări, 
avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem ca, în temeiul   art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) , alin. (4) 
lit.  e)  şi  alin.  (6) lit.  a  pct.  2,  art.  45 alin.  (1) şi  art.  115 alin.  (1) lit.  b)  din Legea  nr.  215/2001, 
republicată,  cu  modificările şi  completările  ulterioare,  să  se  adopte   hotărârea  pentru   aprobarea 
Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenţă 
Socială  2012 - 2017, a Codului etic al  personalului care  oferă servicii sociale,  a Cartei drepturilor 
beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al  Compartimentului 
Asistenţă  Socială,   la  nivelul  comunei   Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,   conform proiectului  de 
hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.        
               

Comisia  agricultură, activităţi economico-financiare,  
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,



  

                 ROMÂNIA
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr.237 din 25.01.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
privind  proiectul de hotărâre pentru  aprobarea 

Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenţă 
Socială  2012 – 2017,  a Codului etic al personalului care

oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentul  de 
organizare  şi  funcţionare  al  Compartimentului  Asistenţă  Socială, 

la nivelul comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  raportul nr. 236 din 25.01.2012 al compartimentului de asistenţă socială,
În conformitate cu:

- prevederile  art. 6 lit. a) şi art. 38 din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a 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 art.3 alin.1 din  H.G. nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice  de 

aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 precum şi a Metodologiei de acreditare a  furnizorilor de 
servicii  sociale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  coroborate  cu  prevederile  Ordinului  
M.M.S.S.F. nr.  383  din  6  iunie  2005  pentru  aprobarea  standardelor  generale  de  calitate  privind 
serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori,
        -  prevederile art.  4 şi Anexei 1 la  H.G.  nr.  90  din 23 ianuarie 2003   privind   aprobarea 
Regulamentului-cadru   de  organizare   şi  funcţionare  a  serviciului  public  de asistenţă socială,  cu 
modificările şi completările ulterioare;

     -  prevederile Anexelor nr.   1-3 din H.G.  nr.  539 din 9 iunie 2005  pentru aprobarea 
Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 
completările aduse prin H.G. nr. 1.007 din 1 septembrie 2005, 
             Propun Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, adoptarea unei Hotărâri prin care să se 
aprobe Planul strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenţă 
Socială  2012 -  2017, a  Codului  etic  al  personalului  care  oferă  servicii  sociale,  a  Cartei  drepturilor 
beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al  Compartimentului 
Asistenţă  Socială,  la nivelul comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform proiectului de hotărâre 
anexat.

Menţionez  că  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe  Doja  este 
prevăzut  compartimentul de asistenţă socială, compartiment în cadrul căruia există un singur post de 
execuţie de Inspector, având atribuţii de asistenţă socială şi autoritate tutelară, compartimentul nefiind 
acreditat.

Având în vedere faptul că, furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale 
numai dacă sunt  acreditaţi în  condiţiile legii,  este imperios necesar adoptarea hotărârii susmenţionate, 
după care se va trece la  întocmirea dosarului de acreditare, dosar ce urmează a fi analizat de către comisia 
de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, obţinându-se în urma verificărilor complexe, un certificat de 
acreditare.

Pentru care am încheiat prezenta.

     
Primar,

Ion Mihai



                       ROMÂNIA
             JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GHEORGHE DOJA
           NR. 236 din 25.01.2012

RAPORT
    privind necesitatea şi oportunitatea  adoptării unei hotărâri prin care să se aprobe

Planul strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenţă 
Socială  2012 - 2017, Codul etic al personalului care

oferă servicii sociale,  Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi  Regulamentul  de  organizare 
şi  funcţionare  al  Compartimentului  Asistenţă  Socială, 

la nivelul comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

În  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe  Doja  este  prevăzut 
compartimentul de asistenţă socială, compartiment în cadrul căruia există un singur post de execuţie de 
Inspector, având atribuţii de asistenţă socială şi autoritate tutelară, post pe care îl ocup din anul 2005. 
Compartimentul susmenţionat nu este  acreditat, conform legislaţiei în vigoare.

Având în vedere faptul că, furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale 
numai dacă sunt acreditaţi în condiţiile legii, este imperios necesar adoptarea unei hotărâri,  prin care să se 
aprobe  Planul  strategic  de  dezvoltare  a  serviciilor  sociale  furnizate  de  către  Compartimentul  de 
Asistenţă Socială  2012 - 2016, Codul etic al personalului care oferă servicii sociale,  Carta drepturilor 
beneficiarilor de servicii sociale şi  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al  Compartimentului 
Asistenţă  Socială,  la  nivelul  comunei   Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa, după  care  se  va  trece  la 
întocmirea  dosarului  de  acreditare,  dosar  ce  urmează  a  fi  analizat  de  către  comisia  de  acreditare  a 
furnizorilor de servicii sociale, obţinându-se în urma verificărilor, un certificat de acreditare.

Având în vedere:
- prevederile  art. 6 lit. a) şi art. 38 din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a 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 art.3 alin.1 din  H.G. nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice  de 
aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 precum şi a Metodologiei de acreditare a  furnizorilor de 
servicii  sociale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  coroborate  cu  prevederile  Ordinului  
M.M.S.S.F. nr.  383  din  6  iunie  2005  pentru  aprobarea  standardelor  generale  de  calitate  privind 
serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori,
        -  prevederile art.  4 şi Anexei 1 la  H.G.  nr.  90  din 23 ianuarie 2003   privind   aprobarea 
Regulamentului-cadru   de  organizare   şi  funcţionare  a  serviciului  public  de asistenţă socială,  cu 
modificările şi completările ulterioare;

     -  prevederile Anexelor nr.   1-3 din H.G.  nr.  539 din 9 iunie 2005  pentru aprobarea 
Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 
completările aduse prin H.G. nr. 1.007 din 1 septembrie 2005, 
             Propun Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, adoptarea unei Hotărâri prin care să se 
aprobe Planul strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenţă 
Socială  2012 -  2017, a  Codului  etic  al  personalului  care  oferă  servicii  sociale,  a  Cartei  drepturilor 
beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al  Compartimentului 
Asistenţă  Socială,  la nivelul comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexelor 1- 4, anexe  ce 
vor face parte integrantă din hotărâre.

Pentru care am încheiat prezentul.

Inspector,
Praf Gică
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