
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
              
      
                PROIECT 
 
                 HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.01.2022; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.14134/2022, raportul nr.14698/2022 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.14769/2022 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul 
Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru 
de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale şi  Legii nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
                                                 HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.84/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.14134/20.01.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
A PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE 

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 
CRAIOVA 

 

Având în vedere: 

         - Adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova  nr. 309/19.01.2022 înregistrată la 

Consiliul Local al Municipiului Craiova cu nr.5/20.01.2022 

        - Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale -Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare este prevăzut în anexa nr. 1 la nomenclator 

         - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.84/2016 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova   

          - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

         - prevederile Legii 53/2003 privind Codul Muncii, republicat,ă cu modificările şi completările 

ulterioare 

        - prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile şi 

completările ulterioare, 

 

            

   propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 

 

- aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Craiova  şi pe cale de consecinţă incetarea efectelor HCL nr.84/2016. 

 

      PRIMAR, 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 
 
 

         Întocmit, 
         Șef serviciu, 

         Camelia-Nicoleta Florea 
 

 
 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.  14698/21.01.2022 
 
 
                                                  
                                                         RAPORT 

privind  aprobarea  Regulamentului de Organizare si Funcţionare  al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice  Craiova  

 
 
 
 
   
 

În conformitate cu prevederile  art.129 alin.2 lit .d şi alin.3 lit.c din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul 
Local aproba, in condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de 
functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, 
reorganizarea si statul de funcţiiale regiilor autonome de interes local, precum si înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfinţarea de societări de interes local şi statul de funcţii al acestora. 
 Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova s-a infiinţat in anul 2011, prin reorganizare,  
conform HCL nr.25/2011 in institutie de asistenţă socială, având ca obiect de activitate ingrijirea 
persoanelor vârstnice, prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire si de hrană, 
ingrijiri medicale, recuperare si readaptare, activitaţi de ergoterapie si de petrecere a timpului 
liber, asistentă socială si psihologică.  
               Funcţionalitatea unei instituţii din punct de vedere al modului de organizare, 
structurilor funcţionale, normelor de înzestrare şi consum de materiale se stabileste prin 
regulamentul de organizare si funcţionare, astfel acesta a fost elaborat pe baza Regulamentului-
cadru de organizare si funcţionare a serviciului social cu cazare-anexa nr.1 din HG 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,precum si a regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. 
               Conform art. 2, alin.1 din HG 867/2015 Regulamentul de organizare şi funcţionare este 
un document propriu serviciului social, care conţine cel puţin următoarele: identificarea 
serviciului social, potrivit Nomenclatorului, scopul acestuia, cadrul legal de înfiinţare, organizare 
şi funcţionare, principiile care stau la baza acordării serviciilor, funcţiile şi activităţile principale, 
condiţiile de accesare, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare, structura organizatorică, 
numărul de posturi şi categoriile orientative de personal.                               
               Regulament de Organizare şi Funcţionare al Caminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, instituţie de asistenţă socială cu personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova , a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.84/2016.  
             Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, prin adresa nr. 5/20.01.2022 înregistrată la 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, sub nr.309/2022, a trimis spre aprobare Regulamentul 
de Organizare si Funcţionare. 
             De la data aprobarii Hotărârii Consiliului Local, nr.84/25.08.2016 si până in prezent  au 
intervenit modificării legislative ce impun aprobarea unui nou Regulament de Organizare şi 
Funcţionare al Caminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 
 
 
 



 
 
             Regulamentul de Organizare şi Functionare al Caminului pentru Persoane Vârstnice  
propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, îndeplineşte intocmai conditiile 
imperative prevăzute de HG 867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale,precum si a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 
precum şi cele  din Legea 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare. 
            Structura de personal a Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova corespunde din 
punct de vedere al calificării cu serviciile acordate . Instituţia de interes local are angajat personal 
calificat pentru asigurarea condiţiilor corespunzatoare de gazduire si de hrană, ingrijiri medicale, 
recuperare si readaptare, activitaţi de ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta socială 
si psihologică.  
            Personalul de specialitate asigură o ingrijire de calitate, cu profesionalism, atingandu-se 
astfel standardele de calitate pentru serviciile sociale oferite de Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova.  
         Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile  art.129 alin.2 lit.d 

coroborate cu alin.3 lit.c din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

Legii nr.53/2003-cu modificările şi completările ulterioare propunem Consiliul Local  

        -   aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Căminului  pentru Persoane 

Vârstnice Craiova, conform anexei la prezentul raport. 

       -     incetare efectelor HCL.84/2016    

 

 

 

 

Verificat, 
ȘEF SERVICIU: 

CAMELIA-NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data:_________ 
Semnătura:___________________ 

 

 
 
 

Întocmit, 
DENISA LOREDANA FLOREA 

Îmi asum responsabilitatea privind fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data:_________ 
Semnătura:___________________ 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



























































MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 14769/ 21.01.2022 

RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Referatul de aprobare  nr. 14134/20.01.2022 , 

-Raportul nr. 14698/2022 intocmit de Serviciul Resurse Umane privind aprobarea Regulamentului 
de Organizare si Functionare al Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova, 

-HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HCL 84/2016,  

- Prevederile art. 129 alin.2 lit.d coroborat cu alin. 3 lit c, art. 196 alin.1 lit a  din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

-Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,  

 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea Serviciul Resurse Umane privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare al Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova si incetarea efectelor HCL 84/2016. 

 

 

 Director Executiv,                                              Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                                 
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
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