
 

Proiect de hotărâre  
privind  aprobarea desființări „Serviciului de îngrijire a persoanelor varstnice 

și a persoanelor cu nevoi speciale din Comuna Șincai” 
 
Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş, 
 Având în vedere, 

-HCL Șincai nr. 19/2009 privind  aprobarea înființări Serviciului de îngrijire a persoanelor varstnice și a 

persoanelor cu nevoi speciale din Comuna Șincai; 

- HCL Șincai nr. 12/2016 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 

social furnizat în comunitate de Serviciului de îngrijire a persoanelor varstnice și a persoanelor cu nevoi 

speciale din Comuna Șincai 

-prevederile Legii nr.292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Ordinul nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care 

au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor 

sociale 

-prevederile H. G. nr. 476/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale 

- art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin (2), lit. a) și d), alin (3), lit. e), alin (7) lit. b), şi ale art. 196 

alin. (1), lit a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE : 

 Art.1 Se aprobă desființarea ”Serviciului de îngrijire a persoanelor varstnice și a 
persoanelor cu nevoi speciale din Comuna Șincai”. 
 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
Comunei Șincai.  
           Art. 3 Prezenţa dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al 
U.A.T. – ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, Primarului 
Comunei Șincai, și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea 
pe pagina de internet la adresa www.primariașincai.ro. 

    Primar U.A.T. Comuna ȘINCAI 
                     Pop Vasile 
Avizat pentru legalitate        
Secretar General al comunei delegat, 
Onac Dan Cristian 
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REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea desfințări Serviciului de îngrijire a persoanelor 

varstnice și a persoanelor cu nevoi speciale din Comuna Șincai 
Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c), alin. 

(2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și 
motivare a proiectului de hotărâre privind aprobarea desfințări Serviciului de îngrijire a persoanelor 
varstnice și a persoanelor cu nevoi speciale din Comuna Șincai 
 

Având în vedere: 
- H.C.L nr. 19 din 24 iunie 2009 a Consiliului Local Șincai privind prima înființare a serviciului social 

de îngrijire a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu nevoi speciale din Comuna Șincai” 
- Raportul de evaluare/monitorizare în teren a serviciilor sociale nr. 133/18.03.2021 emis de către 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș înregistrat la registratura Primăriei 
Comunei Șincai sub nr. 633/18.03.2021 

Raportul de evaluare ante – menționat constată că serviciul social monitorizat nu oferea servicii 
sociale la data inspecției și că nu există din partea furnizorului de servicii sociale o decizie de închidere 
sau desființare a serviciului social licențiat. Măsura impusă de către agenții constatorii vizează emiterea 
deciziei de închidere sau desființare a serviciul social licențiat și notificarea Ministerului Muncii și 
Protecției sociale în termen de 30 de zile. 

Ținând cont de Licența de Funcționare seria LF nr. 008143 care vizează Serviciul de îngrijire a 
persoanelor vârstnice și a persoanelor cu nevoi speciale din Comuna Șincai (8899 CZ – PN – V) 
acordată Primăriei Comunei Șincai, care își va înceta valabilitatea începând cu data de 05.04.2021, și de 
constatarea ca nefuncțional al Serviciului de îngrijire a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu nevoie 
speciale din Comuna Șincai, coroborat cu lipsa investițiilor asupra dotării și bunei funcționări a 
serviciului social ante – menționat.   

Având în vedere expunerea ante - menționată, în temeiul art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din 
Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local al 
Comunei Șincai a Proiectului de hotărâre privind aprobarea desfințări Serviciului de îngrijire a 
persoanelor varstnice și a persoanelor cu nevoi speciale din Comuna Șincai 
 
    Primar 
POP VASILE  
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RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea desființări „Serviciului de 

îngrijire a persoanelor varstnice și a persoanelor cu nevoi speciale din 
Comuna Șincai” 

 
Având în vedere: 
-HCL Șincai nr. 19/2009 privind  aprobarea înființări Serviciului de îngrijire a persoanelor 

varstnice și a persoanelor cu nevoi speciale din Comuna Șincai; 
- HCL Șincai nr. 12/2016 privind modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului social furnizat în comunitate de Serviciului de îngrijire a persoanelor 
varstnice și a persoanelor cu nevoi speciale din Comuna Șincai 

-prevederile Legii nr.292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-prevederile Ordinul nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără 
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane 
adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor 
acordate în sistem integrat și cantinelor sociale 

-prevederile H. G. nr. 476/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii 
Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor socialeProiectul de hotărâre 
privind aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei financiare anuale pe anul 2020, este 
întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, drept urmare se acordă aviz 
favorabil.   

Proiectul de hotărâre privind aprobarea desființări „Serviciului de îngrijire a 
persoanelor varstnice și a persoanelor cu nevoi speciale din Comuna Șincai”, este 
întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, drept urmare se acordă 
aviz favorabil.   
 

 
 
Secretar General al comunei delegat, 
Dan Cristian ONAC 
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