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RAPORTUL  DE  SPECIALITATE 
LA  PROIECTUL  DE 

HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social 

„Adăpost de Noapte” 
 

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

- art. 56, alin. (1) ”Principalele categorii de servicii sociale având drept scop exclusiv 
prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi 
familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de 
persoane, precum şi persoanelor private de libertate.” 
          alin. (2) ”Familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse pot 
beneficia de o gamă diversificată de servicii sociale adaptate nevoilor individuale, cum ar fi servicii 
de consiliere şi informare, servicii de inserție/reinserție socială, servicii de reabilitare şi altele 
asemenea.”    

- art. 57 ”Serviciile sociale adresate persoanelor fără adăpost au drept scop asigurarea de 
găzduire pe perioadă determinată, asociată cu acordarea unor servicii de consiliere şi de reinserţie sau 
reintegrare socială, în concordanţă cu nevoile individuale identificate.”  
2. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și 
completările ulterioare, Anexa 2, Regulament-cadru de organizare și funcționare al Direcției de 
Asistență Socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor. 
3. 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 1, Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului social cu 
cazare;  
4. O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: 

- art. 3  “ principiile şi valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale”;  
- art. 3^4, alin. 1) “serviciile sociale specializate sunt serviciile sociale care au drept scop 

menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situații de 
nevoie socială” şi la alin. 2) ”serviciile sociale definite la alin. (1) sunt următoarele: e) asistenţă şi 
suport pentru toate categoriile definite la art. 25”;  

- art. 25 “Beneficiarii de servicii sociale pot fi: copii, persoane vârstnice, persoane cu 
handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane 
care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţă în familie, 
victime ale traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu 
venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli 
incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.” 
5. Ordinul nr. 2126/2014 privind 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 aflate în dificultate, precum şi 
pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, 
care prevede la Anexa 5 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în 
comunitate, organizate ca adăposturi de noapte.  



6. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, care prevede la:  

art.5, 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 desfășurate în 
raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele asteptate. 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 licență de funcționare.” 
 

B. În conformitate cu prevederile anexei nr. 1 - Regulament cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciului social cu cazare din HG 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, este organizat la nivelul Direcției de Asistență 
Socială Brașov, serviciul social „Adăpost de noapte”, cu respectarea standardelor minime de calitate 
prevăzute în Ordinul nr. 2126/2014 privind 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 aflate în dificultate, 
precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor 
sociale.  

Scopul acestui serviciu este de a furniza servicii sociale, de găzduire pe perioadă determinată, 
informare și consiliere, pentru persoanele adulte fără adăpost, cu ultimul domiciliu sau reşedinţa în 
municipiul Braşov și care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar - 
economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la 
prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în 
risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie 
externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă. 
           Având în vedere H.C.L. nr. 344/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 
ale Direcției de Asistență Socială Brașov, în baza căreia Centrul pentru persoane fără Adăpost, în 
subordinea căruia se află serviciul social Adăpostul de Noapte, s-a reorganizat și și-a schimbat 
denumirea în Centrul Servicii pentru Prevenirea Marginalizării Sociale, precum și faptul că în 
organizarea și funcționarea serviciului social Adăpost de Noapte, au apărut modificări, s-a impus 
elaborarea unui nou Regulament de Organizare şi Funcţionare. În aceste condiții, propunem 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social „Adăpost de Noapte”, 
conform anexei, urmând ca HCL nr. 64/2017, republicată 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 „Adăpost de Noapte”, în 
forma prezentată. 
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