
ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Proiect Nr. 

HOTARAREA 
Privitoare la: "Aprobarea reorganizarea Compartimentul Servicii de 

Ingrijire la domiciliu a Persoanelor Varstnice" 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară 

astăzi 27.02.2020, la care participă un nr. de .... consilieri din totalul de 15 din 
câţi este constituit; 

Vazând ca prin H.C.L nr.88/19.12.2019, domnul consilier Chirtoc 
Constantin a fost ales presedinte de sedinta; 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr. 901114.01.2020 prezentat de 
dl. Schell Robert - primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate, precum şi raportul de specialitate nr. 902/14.02.2020, întocmit de 
prin care se propune reorganizarea Compartimentului Servicii de Ingrijire la 
domiciliu a Persoanelor Varstnice, 

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de 
raportul de specialitate mai sus mentionat 

În conformitate cu dispoziţiile art.3 HG nr.867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor cadru de 
organizare si functionare a serviciilor sociale, art.114 si art.115 din Legea 
29/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 
17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

În temeiul art. 129, alin.(3 ) lit e, alin.(7) lit.b cu art.139, alin.(l) , 
art.l96 din OUG nr. 57/2019, cu un număr de ........... voturi "pentru", 

Adoptă următoarea, 

HOTĂRÂRE: 

Art.l. Se aprobă reorganizarea Compartimentului Servicii de Ingrijire la 
domiciliu a Persoanelor Varstnice, in cadrul Directiei Generale de Asistenta 
Sociala a Orasului Brezoi; 



Art.2.Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului 
social furnizat la domiciliu-cod serviciu social 88101D-I-Servicii de ingrijire la 
Domiciliu a persoanelor varstnice, conform anexei parte integranta din prezenta 
hotarare; 

Art.3.Primarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica astfel: 
- Institutiei Prefectului; 
- Primarului orasului Brezoi; 
-Directiei Generale de Asistenta Sociala a Orasului Brezoi; 

Initiator, 
Primar, 

Schell Robert-Adrian 

Brezoi la 27 februarie 2020 

A vizeaza pentru legalitate 
Secretar General, 

Sandu Nicolae 


