
Hotărârea nr.  17 
                                  Din 26.03.2021 

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. 
                     Președinte de ședință 

                                 Bucur Nicolaie 
Contrasemnează        
Secretar General al comunei delegat, 
Onac Dan Cristian 
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