
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 
 

HOTARARE 
 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al  
Cantinei sociale a orasului Tirgu Neamt 

 
 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt; 
Conform prevederilor art. 1 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social; 
Luand act de art.8 din Hotararea nr.539/2005 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; 

Analizand Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Neamt, precum si Raportul de 
specialitate a Serviciului Public de Asistenta sociala – Compartiment Protectie si Asistenta Sociala, 
ambele inregistrate cu nr. 1250 din 23.01.2006; 
 In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit. “s” si ale art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala. 
 

HOTARASTE : 
 

Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Cantinei sociale a orasului 
Tirgu Neamt, conform Anexei la prezenta, parte integranta a acesteia; 

Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 

 
Nr. 10 
din 31.01.2006 

 
 

Presedinte de sedinta, 
                                               Consilier: Pupazan Gheorghe 

 
 
 

                           Contrasemneaza,                    
                                 Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Hristea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt                                           Anexa la  
                    HCL nr. 10 din 31.012006 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CANTINEI SOCIALE A ORASULUI 

TIRGU NEAMT 
 
 

Art.1. – Cantina sociala a orasului Tirgu Neamt, denumita in continuare Cantina sociala, este 
organizata si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr.208/1997 privind cantinele de 
ajutor social;  

Art.2. – Cantina sociala este organizata si functioneaza in cadrul Serviciului Public de Asistenta 
Sociala, organizat in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt 
nr.36/30.05.2003 

Art.3. – Principiile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt urmatoarele: 
a) respectarea drepturilor si demnitatii omului; 
b) asigurarea autodeterminarii si intimitatii persoanelor beneficiare; 
c) asigurarea dreptului de a a alege; 
d) abordarea individualizata si centrarea pe persoane; 
e) participarea persoanelor beneficiare; 
f) cooperarea si parteneriatul; 
g) recunoasterea valorii fiecarei persoane; 
h) abordarea comprehensiva, globala si integrata; 
i) orientarea pe rezultate; 
j) imbunatatirea continua a calitatii; 
k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare 

Art.4. – Pot beneficia de serviciile Cantinei sociale urmatoarele categorii de persoane: 
a) copii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al caror venit net mediu lunar 

pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura luat 
in calcul la stabilirea ajutorului social; 

b) tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii, 
pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 ani, respectiv 26 ani in cazul celor 
care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla in in intretinerea 
acelor familii a caror venit net lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului net 
lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social ; 

c) persoanele care beneficiaza de ajutor social sau de alte ajutoare banesti acordate in conditiile 
legii si al caror venit este de pana la nivelul venitului lunar pentru o persoana singura, luat in 
calcul la stabilirea ajutorului social 

d) pensionarii 
e) persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate in una din urmatoarele situatii : sunt 

izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri ; 
f) invalizii si bolnavii cronici ; 
g) orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri, dar beneficiaza de serviciile cantinei cel 

mult 90 de zile pe an. 
Art.5. – Cantina sociala presteaza, dupa caz, urmatoarele servicii sociale: 
a) pregatirea si servirea unei mese zilnic, de persoana. Acest serviciu se presteaza gratuit 

pentru categoriile de persoane enumerate la art.4, care nu au venituri salariale sau a caror 
venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la 
stabilirea ajutorului social ; 

b) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiaza de distribuirea hranei la 
domiciliu 

c) pregatirea si distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situatii deosebite. 



Art.6. Persoanele indreptatite sa beneficieze de serviciile Cantinei sociale si care realizeaza 
venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la 
stabilirea ajutorului social, pot beneificia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei 
contributii de 30% din venitul pe persoana, fara a depasi costul meselor servite, calculat pe 
aceeasi perioada. 

Art.7. Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei pe baza de ancheta 
sociala, potrivit dispozitiei primarului.  

Art.8. Hrana se distribuie o data pe zi, la sediul cantinei sau prin punctele de servire 
organizate in acest scop. Persoanelor care, din motive obiective constatate prin ancheta sociala, 
nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana la domiciliu, transportul gratuit al acesteia 
fiind aprobat prin dispozitie. 

Art.9. Cererile pentru prestarea serviciilor de asistenta sociala de catre cantina se aproba 
de catre primar sau de o persoana imputernicita de acesta.  

 In cazurile de urgenta, acordarea mesei la cantina de ajutor social poate fi aprobata, 
pentru cel mult 7 zile, de catre responsabilul cantinei. 

Art.10. Conducerea Cantinei de ajutor social este asigurata de responsabilul cantinei 
(administrator), sprijinit in activitatea sa de trei muncitori. 

Art. 11. Responsabilul cantinei asigura conducerea executiva a acesteia si raspunde de 
buna ei functionare in indeplinirea atributiilor care ii revin. 

Art.12. Responsabilul Cantinei sociale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii 
principale: 

a) reprezinta institutia in relatiile cu autoritatile si cu institutiile publice, cu persoanele fizice si 
juridice din tara si din strainatate ; 

b) intocmeste proiectul bugetului propriu al institutiei 
c) propune numirea si eliberarea din functia a personalului din cadrul institutiei, in conditiile 

legii 
d) propune autoritatii care a infiintat institutia aprobarea structurii organizatorice si a numarului 

de personal 
e) controleaza activitatea personalului si propune sanctiunile disciplinare sau recompesele 

corespunzatoare, in conditiile legii 
f) elaboreaza rapoartele generale privind activitatea, institutiei, stadiul implementarii 

obiectivelor 
g)  prezinta informari la cererea autoritatilor  
h) realizeaza proiecte care au drept scop imbunatatirea activitatii si le inainteaza spre finantare 
i) asigura toate conditiile pentru instruirea si perfectionarea personalului 
j) colaboreaza cu formele organizate ale societatii civile la actiuni ce vizeaza ameliorarea 

asistentei sociale a grupurilor vulnerabile 
k) intocmeste raportul anual de activitate si il inainteaza Serviciului Public de Asistenta Sociala 
l) asigura buna desfasurare a raporturilor de munca dintre angajatii institutie 
m) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege in sarcina sa 

Art.13. Beneficiarii de servicii sociale furnizate de institutie au urmatoarele drepturi : 
a) sa li se respecte drepturile si libertatile fundamentale, fara discriminare pe baza de rasa, 

sex, religie, opinie sau orice alta circumstanta personala ori sociala 
b) sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 

luarea deciziilor privind interventia sociala ce li se aplica 
c) sa li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor furnizate si primite 
d) sa li asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atat timp cat se mentin conditiile care 

au generat situatia de dificultate 
e) sa li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime 
f) sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite 
g) sa li se respecte drepturile speciale in situatia in care sunt minori sau persoane cu nevoi 

speciale 
Art. 14. Beneficiarii de servicii sociale furnizate de Cantina sociala au urmatoarele obligatii : 



a) sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitate, situatia familiala, sociala, medicala si 
economica 

b) sa participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale 
c) sa contribuie, in conformitate cu legislatia in vigoare, la plata serviciilor furnizate, in functie 

de tipul serviciului si de situatia lor materiala 
d) sa comunice orice modificare intervenita in legatura cu situatia lor personala 

Art.15. Conducerea institutiei asigura incheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a 
serviciilor sociale 

Art.16. Structura organizatorica a institutiei, numarul de personal, precum si bugetul se 
aproba prin hotarare a Consiliului local 

Art.17. Salarizarea personalului se stabileste potrivit legislatiei aplicabile personalului 
contractual din sectorul bugetar 

Art.18. Finantarea cheltuielilor institutiei se asigura, in conditiile legii, din urmatoarele surse : 
a) bugetul de stat 
b) bugetul local al orasului Tirgu Neamt 
c) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din tara si 

din strainatate 
d) fonduri externe rambursabile si nerabursabile 
e) contributia persoanelor beneficiare sau a intretinatorilor acestora 
f) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


