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RAPORTUL DE SPECIALITATE  
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al  serviciului social „Centrului de 

Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu  Sfântul Nicolae” 

 

A. Având în vedere următoarele prevederi legale: 
1. Legea  nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare care prevede la: 

- art. 79, alin. (1) “Promovarea şi respectarea drepturilor  persoanelor cu dizabilităţi 
reprezintă  o obligaţie pentru autorităţile statului, pentru toate persoanele juridice de drept public şi 
privat, precum şi pentru toţi cetăţenii din România.” 
            - art. 79, alin. (2) „Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, are 
obligaţia de a asigura măsurile specifice de protecţie şi de asistenţă socială, în conformitate cu 
nevoile particulare ale persoanelor cu dizabilități , precum şi în funcţie de situaţia familială şi socio-
economică a acestora” 

- art. 83, alin. (1) “Persoana cu dizabilităţi are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-
medicale, la servicii sociale organizate şi acordate în condiţiile legii.” 

- art. 83, alin. (2) “Serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilități se acordă la 
domiciliu, în centre rezidenţiale sau în centre de zi, proiectate şi adaptate nevoilor individuale ale 
persoanei asistate.” 
2. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, care prevede la art. 5, respectiv: 

- alin. (1) ”În domeniul serviciilor sociale se acreditează atât furnizorii, cât și serviciile 
sociale, în condițiile prezentei legi.” 

- alin.  (2) „Acreditarea furnizorilor se realizează în baza criteriilor specifice, denumite în 
continuare criterii, ce reprezintă cerințele de bază prin care se evidențiază capacitatea acestora de a 
înființa, a administra și a acorda servicii sociale. Respectarea criteriilor este atestată prin certificat 
de acreditare.” 

- alin. (3) „Acreditarea serviciilor sociale se realizează în baza standardelor minime de 
calitate, ce reprezintă cerințele minimale privind eficacitatea și eficiența activităților desfașurate în 
raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele așteptate. Standardele minime de 
calitate, denumite în continuare standarde minime, constituie nivelul de referință a calității 
serviciilor sociale, iar îndeplinirea acestora este obligatorie și se atestă prin licența de funcţionare.” 
3.  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările 
ulterioare,  Anexa 2 la nomenclator – Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului 



social de zi; 
5.   O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - art.1, alin.  (1) “Serviciile sociale, în sensul prezentei ordonanţe, reprezintă ansamblul 
complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de 
grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă 
pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii 
sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.” 
           - art.1, alin. (2) “Serviciile sociale sunt asigurate de furnizorii de servicii sociale în condiţiile 
prevăzute de prezenta ordonanţă.” 

- art. 3^4, alin (1) “Serviciile sociale specializate sunt serviciile sociale care au drept scop 
menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de 
nevoie socială.” 

- art. 3^6 alin. (1), lit. a) “Funcţiile serviciilor sociale specializate sunt: a) găzduire, îngrijire, 
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială şi profesională a persoanelor cu handicap […]” 

- art. 25 “Beneficiarii de servicii sociale pot fi copii, familii, persoane varstnice, persoane cu 
handicap, […] precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.” 
6.  Ordinul MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa nr. 3 - Standarde 
minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate 
persoanelor adulte cu dizabilități; 
7. HCL nr. 120/2018 privind înfiinţarea Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip 
Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”; 

B. Prin HCL nr. 120/2018 s-a înființat Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip 
Ambulatoriu Sfântul Nicolae ca structură organizatorică în cadrul Direcției de Asistență Socială 
Brașov, iar prin HCL nr. 42/2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare  a  
Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu  „Sfântul Nicolae”. 

Având în vedere faptul că în organizarea și funcționarea serviciului social Centrul de 
Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Sfântul Nicolae, au apărut modificări, cât și pentru o 
bună corelare a dispozițiilor actelor administrative mai sus amintite, s-a impus elaborarea unui nou 
Regulament de Organizare şi Funcţionare. În aceste condiții, propunem aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al serviciului social “Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip 
Ambulatoriu Sfântul Nicolae”,conform anexei, urmând ca HCL nr. 42/2018 să își înceteze 
aplicabilitatea. 

Față de cele menționate mai sus și în conformitate cu prevederile art.10,  art. 36, alin. (2), lit. 
d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem, spre 
analiză și aprobare, Consiliului Local al Municipiului Brașov, Proiectul de hotărâre privind  
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social “Centrul de Recuperare 
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Sfântul Nicolae”, în forma prezentată. 
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