
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN COVASNA

HOTARAREA Nr. 15II2O2O

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare al
serviciului social furnizat la domiciliu: ,,Asistenfi Maternali Profesionigti"

Consiliul Judelean Covasna,

intrunit in gedinla sa ordinard din data de 12 noiembne 2020,

analtz|nd Referatul de aprobare al Pregedintelui Consiliului Judelean Covasna

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare al serviciului
social furnizat la domiciliu:,, Asistenli Maternali Profesionigti",

vdz|nd Raportul Direcliei Generale de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului
Covasna, precum gi Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judefean
Covasna,

avAnd in vedere:
- Legea nr. 27212004 privind protecfia gi promovarea drepturilor copilului,

republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legea 1,9712012 privind asigurarea calitdlii serviciilor sociale, cu modificdrile si

completirile ulterioare;
- HotdrArea Guvernului nr. 1,181201,4 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor Legii nr. 1.97120\2 prlind asigurarea cahtelii in domeniul
serviciilor sociale;

- HotdrArea Guvernului nr. 86712015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum gi a regulamentelor-cadru de organizare gi funclionare a

serviciilor sociale, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- HotdrArea Guvernului nr. 79712017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de

organizare gi funclionare ale serviciilor publice de asistenld sociald gi a strucfurii
orientative de personal, cu modificdrile ulterioare;

- Ordinul secretarului de stat al Autorit5lii Nalionale pentru Proteclia Copilului
gi Adoplie nr. 1.3712003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare

profesionald pentru asistenlii maternali profesionisti;
- Ordinul secretaruiui de stat al Autoritdfii Nalionale pentru Proteclia Copilului

gi Adoplie nr. 28812006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managemenful de caz in domeniul protecfiei drepturilor copilului;

- Ordinul ministrului muncii gi justifiei sociale nr. 2612019 privind aprobarea

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate

copiilor din sistemul de proteclie speciald,

linAnd cont de HotdrArea Consiliului Jude[ean Covasna nr. 75712020 privind
aprobarea Organigramei gi a Statului de funclii ale Direcliei Generale de Asistenfd

Sociald gi Proteclia Copilului Covasna,



luAnd in considerare adresa AutoritSfii Nalionale pentru Drepturile Persoanelor
cu Dizabilitdli" Copii 9i Adopfii nr. 21.095/SLA/EC110,09,2020, inregistratd Ia Direcfia
generald de AsistenlX Sociald gi Protecfia Copilului Covasna sub nr. 2033311,1..09.2020,

in baza art. 173 alin. (2) lit. c) 9i in temeiul art. L82 altn. (1) din Ordonan{a de
urgenfd a Guvernului nr. 571201.9 privind Codul administrativ, cu modificdrile pi

completdrile uiterioare.

HOTARA$TE:

Art. 1. Se aprobb Regulamentul-cadru de organizare gi functionare al serviciului
social furnizat la domiciliu: ,,Asistenfi Maternali Profesionigti", conform anexei, care

face parte integrantX din prezenta hotdrAre.
Art, 2, La data intrdrii in vigoare a prezentei se abrogd HotdrArea Consiliuiui

Judefean Covasna nr.70/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi

funcfionare al serviciului sociai ,,Compartiment de evaluare, instruire, monitonzare a

Asistenlilor Maternali Profesionigti".
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se ins5rcrneazd Direclia

Generald de Asistenld Sociald qi Protec[ia Copilului Covasna gi serviciului social
furntzat la domiciliu ,,Asistenti Materrrali Profesioniqti" din subordinea Direcliei
Generale de Asistent5 Social5 gi Proteclia Copiiului Covasna.

SfAntu Gheorghe, L2 noiembrie 202A.

TAMAS S6ndor

Pregedinte

Contrasemneazi,
VARGA Zoltiln

Secretar general al iudefului Covasna


