
Anexă la H.C.L. nr. 197/2010 
 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate 

 şi al unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară” 

 

... 

I. Art. 54
1  se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 

 
„ART. 54

1
. - Beneficiarii Centrelor Sociale au următoarele obligaţii: 

a) – să respecte strict prevederile Regulamentului şi Contractului d închiriere 
semnat în momentul cazării; 

b) – să folosească ca un bun locatar spaţiul locativ pus la dispoziţie şi toate 
bunurile din inventarul locuinţelor sociale; 

c) – să răspundă material pentru lipsurile şi deteriorările produse spaţiului de 
locuit, bunurilor din cameră, din încăperile de folosinţă comună. Dacă autorul 
deteriorării/dispariţiei bunului nu este descoperit, vor răspunde solidar 
persoanele cazate la etajul la care s-a produs deteriorarea (dispariţia); 

d) – să participe în mod obligatoriu, activ şi responsabil la programul de 
intervenţie educativ-formativ iniţiat de către personalul Direcţiei de Asistenţă 
Comunitară sau de alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţi civile, cu acordul 
Consiliului Local Municipal, în vederea îndeplinirii funcţiilor prevăzute în 
prezentul Regulament; 

e) – să dea dovadă de responsabilitate şi interes şi să depună efortul maxim în 
privinţa orientării şi reorientării profesionale în vederea găsirii unui loc de 
muncă şi practicarea unei meserii. Să participe activ la dezbaterile organizate 
periodic cu conţinut igienico-sanitar, juridic, moral, civic, etc.; 

f) – să participe la activităţile de organizare şi reorganizare periodică a 
condiţiilor existente în clădirea socială, la reamenajări, curăţenie generală, 
zugrăvit, curăţenie zilnică, amenajarea şi întreţinerea spaţiului exterior aferent 
locuinţelor sociale; 

g) – să menţină în mod corespunzător curăţenia în cameră şi în spaţiile comune, 
să nu degradeze în nici un fel spaţiile de folosinţă comună şi să permită 
accesul pentru control a persoanelor abilitate să efectueze control pe diferite 
linii;  

h) – să respecte orarul stabilit vizitelor, să nu cazeze peste noapte persoane 
străine, care nu sunt locatari în locuinţele sociale, să anunţe orice absenţă 
îndelungată (mai mare de 5 zile) din locuinţă; 

i) – să respecte normele de convieţuire în comun, ordinea şi liniştea în clădire şi 
să nu organizeze serbări care ar putea tulburară liniştea şi ordinea în incinta 
grupului de locuinţe sociale; 

j) – să achite la timp (lunar) contravaloarea chiriei; 
k) – locatarii Căminului Social situat pe str. Romulus Cioflec nr. 7, bl. 144 în 

municipiul Sfântu Gheorghe sunt obligaţi să achite la timp (lunar) suma 
stabilită uniform pentru serviciile de furnizare apă, gaze naturale pentru 
încălzirea locuinţei, servicii de canalizare şi salubrizare. Suma stabilită pe 
cameră pentru sezonul rece (perioada între 01 noiembrie şi 31 martie) este 50 
lei, iar pentru sezonul cald (perioada între 01 aprilie şi 31 octombrie) este 35 
lei. Contravaloarea serviciilor de furnizare a energiei electrice se va achita 
separat de celelalte utilităţi, pe baza consumului efectiv (sunt montate 
contoare separate în fiecare cameră) la tariful social practicat de S.C. Electrica 
S.A. 

l) – locatarii Centrului Social de Urgenţă situat pe str. Lunca Oltului nr. 9-11 în 
municipiul Sfântu Gheorghe sunt obligaţi să achite la timp (lunar) suma 



stabilită uniform pentru serviciile de furnizare apă, gaze naturale pentru 
încălzirea locuinţei, energie electrică, servicii de canalizare şi salubrizare. 
Suma stabilită pe cameră pentru sezonul rece (perioada între 01 noiembrie şi 
31 martie) este 80 lei, iar pentru sezonul cald (perioada între 01 aprilie şi 31 
octombrie) este 70 lei. 

m) – să aibă un comportament adecvat, să întreţină relaţii şi discuţii civilizate atât 
cu persoanele cazate, cât şi cu personalul angajat, cu care vin în contact în 
diferite situaţii.” 

 
II. Art. 56 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
„ART. 56. – (1) Sancţiunile prevăzute la art. 55 lit. a) şi b) se aplică de administratorul 
Căminului Social sau şeful Centrului Social de Urgenţă. 

(2) Sancţiunea prevăzută la art. 55 lit. c) se aplică de către comisia numită prin 
decizie de directorul Direcţiei de Asistenţă Comunitară. 

(3) În cazul neonorării obligaţiilor prevăzute de art. 541, lit. j, k, şi l cumulează o 
restanţă mai mare de 1.000 lei, Contractul de închiriere se reziliază obligatoriu.” 
 

III. Denumirea subcapitolului 5.9 „Creşă săptămânală” se schimbă în „Creşă cu 
program de lucru zilnic”. 
 


