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PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social
Săcele, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială şi a Ghidului pentru
beneficiarii de servicii de asistenţă socială furnizate de către Cantina de Ajutor Social Săcele
Consiliul Local al municipiului Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de _____________
Analizând necesitatea actualizării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de
Ajutor Social, precum şi a înfiinţării unei Carte a drepturilor beneficiarilor cantinei şi a Ghidului acestora;
Văzând prevederile art. 14 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social şi ale art. 61
din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale;
În baza art. 36, alin. (1), alin. (2) lit d), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 /
2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social
Săcele, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Carta drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială furnizate de către
Cantina de Ajutor Social Săcele, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Ghidul pentru beneficiarii de servicii de asistenţă socială furnizate de către
Cantina de Ajutor Social Săcele, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Anexa nr. 1

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL A MUNICIPIULUI SĂCELE
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

ART.1. Cantina de ajutor social a municipiului săcele este o unitate publică de asistenţă socială,
care se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor
social coroborate cu legea 292/2011 asistenţei socială.

ART.2. Prezentul regulament stabileşte procedura de desfăşurare a activităţii cantinei şi
atribuţiile personalului ei de specialitate.

ART.3. Cantina de ajutor social a municipiului săcele se organizează şi funcţionează în
subordinea primarului municipiului săcele în cadrul serviciului public de asistenţă socială şi cantina de
ajutor social.

ART.4. Actele emise de cantina de ajutor social vor avea următorul antet: primăria municipiului
săcele, serviciul public de asistenţă socială şi cantina de ajutor social sacele şi sediul acesteia.

ART.5. Structura organizatorică a cantinei de ajutor social, precum şi numărul de posturi sunt
aprobate de către consiliul local, la propunerea primarului.
ART.6. Sediul cantinei de ajutor social este în municipiul săcele, str. petöfi sandor nr.83.

ART. 7. (1) Finanţarea cantinei se asigură din bugetul local, sponsorizări şi donaţii în bani şi în
natură din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate, fonduri externe rambursabile şi
nerambursabile, contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora şi din alte venituri proprii
astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

(2) Cantina de Ajutor Social Săcele, în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local,

va putea obţine şi venituri extrabugetare în condiţiile legii prin activităţi de catering.
(3) Veniturile extrabugetare, sponsorizările şi donaţiile, în bani sau în natură, făcute de
persoane fizice şi juridice, române sau străine, cantinei de ajutor social vor fi folosite numai în
scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor pe care le prestează.
ART.8. Primarul răspunde de modul în care îşi desfăşoară activitatea cantina de ajutor social.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL
SĂCELE

ART.9. Conducerea cantinei este asigurată de şef serviciu public de asistenţă socială şi

cantina de ajutor social, sprijinit de un inspector şi personal administrativ, care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul cantinei.

ART.10. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului care deserveşte cantina se face de
către primar.

ART.11. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt următoarele:
a) respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
b) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
c) asigurarea dreptului de a alege;
d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
e) participarea persoanelor beneficiare;
f) cooperarea şi parteneriatul;
g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
i) orientarea pe rezultate;
j) îmbunătăţirea continuă a calităţii;
k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiei.

ART. 12. Cantina de ajutor social are următoarele atribuţii:
a) asigură hrana zilnică persoanelor fără posibilităţi materiale şi financiare, care se încadrează
în prevederilor legale în vigoare, respectiv legea nr. 208/1997;
b) asigură servirea mesei persoanelor cuprinse în tabelul nominal, pe baza dosarelor
întocmite şi aprobate;
c) în cazuri de urgenţă, şefu serviciului public de asistenţă socială şi cantina de ajutor
social aprobă servirea meselor pentru o perioadă de numai 7 zile;
d) ţine evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunului mers al activităţii.
f) asigură gestionarea tuturor bunurilor mobile şi imobile;
g) asigură aprovizionarea permanentă a cantinei cu întregul sortiment de mărfuri şi
materii prime necesare procesului de producţie, în conformitate cu prevederile legii privind
achiziţiile publice;
h) asigură desfăşurarea în bune condiţii a procesului de producţie în conformitate cu
normele sanitar veterinare în vigoare;
i) asigură funcţionarea tuturor utilajelor de producţie şi servire şi a celorlalte instalaţii
care deservesc unitatea;
j) asigură instruirea lucrătorilor, aplicarea măsurilor de protecţie a fiecărui angajat din
cadrul serviciului;

ART. 13. şeful serviciului public de asistenţă socială şi cantina de ajutor social
îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) face propuneri fundamentate pentru introducerea în bugetul de venituri şi
cheltuieli a necesarului de bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii cu respectarea
normelor în vigoare;
b) controlează activitatea personalului şi când este cazul sesizează organele competente
pentru aplicare sancţiunilor disciplinare sau recompensele corespunzatoare, în condiţiile legii;
c) elaborează rapoartele generale privind activitatea cantinei, stadiul implementării
obiectivelor, pe care le prezinta primarului sau consiliului local;
d) prezintă informări la cererea consiliului local;
e) propune pregătirea, perfecţionarea personalului de specialitate din cadrul cantinei în
funcţie de necesităţile acesteia;

f) colaborează cu formele organizate ale societatii civile la acţiuni care vizează
ameliorarea asistenţei sociale a grupurilor vulnerabile;
g) monitorizează şi evaluează respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării
serviciilor sociale;
h) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii cantinei;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în sarcina sa.

CAPITOLUL III
NORME PENTRU ACORDAREA MESEI

ART.14. Beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social următoarele categorii de
persoane:
a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net
mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană
singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în
condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de
ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla în
situaţia prevazută la lit.” a”;
c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare baneşti acordate în
condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană
singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social şi care provin din familii dezorganizate;
d) pensionarii;
e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele
situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
f) invalizii şi bolnavii cronici;
g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 de
zile pe an.

ART.15. (1) Stabilirea dreptului la serviciile cantinei sociale pentru categoriile de persoane
mai sus indicate se va face pe bază de anchetă socială, prin dispoziţie de primar.

(2) Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract, încheiat între
Municipiul Săcele prin Primar şi beneficiar, în care se stipulează serviciile acordate, drepturile şi
obligaţiile părţilor.

ART.16. Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, şi
care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură,
luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu
plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite,
calculate pe aceeaşi perioadă.

ART.17. Aprobările pentru masa la cantina de ajutor social se dau în baza unui dosar care
trebuie să cuprindă următoarele acte:
a) cererea solicitantului,
b) copie a certificatului de naştere pentru toţi membrii,
c) copie a certificatului de căsătorie, unde este cazul,
d) copie a certificatului de deces, unde este cazul,
e) copie a buletinului sau a cărţii de identitate,unde este cazul,
f) copie a deciziei de divorţ, unde este cazul,
g) sentinţa judecătoreasca pentru pensia de întreţinere, unde este cazul,
h) adeverinţă de la şcoală pentru elevii la cursurile de zi, în care să se specifice dacă au
bursă, unde este cazul,
i) adeverinţă prin care să ateste că nu realizează venituri, unde este cazul,
j) adeverinţă de la locul de muncă cu venitul net, unde este cazul,
k) certificat de încadrare în grad de handicap, unde este cazul,
l) adeverinţă de la medic că nu suferă de boli contagioase pentru a putea frecventa
colectivitatea,
m) cupon de pensie, unde este cazul,
n) ancheta socială întocmită de asistentul social,
o) declaraţie pe propria răspundere că nu deţin teren în proprietate.

ART. 18. Hrana se va distribui, de regulă, o dată pe zi, la sediul cantinei, în intervalul
orar 11-12, iar în perioadele caniculare între orele 10-11.

ART.19. (1) În cazul în care un asistat lipeşte 3 zile de la masă va fi scos de la porţie,
fiindu-i suspendate dreptul la hrană, prin dispoziţie de primar.
(2) După o verificare temeinică a motivelor care au condus la absenţa de la masă, pentru
asistatul suspendat se poate dispune repunerea în drepturi sau încetarea dreptului de
hrană.

CAPITOLUL IV
DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE ASISTAŢILOR

ART.20. În vederea asigurării funcţionării cantinei în cele mai bune condiţii, asistaţii sunt
obligaţi să respecte următoarele norme:
a) să aibă o atitudine civilizată între ei şi faţă de personalul unităţii,
b) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică,
c) să participle la procesul de furnizare a serviciilor sociale,
d) să respecte orarul de distribuire a mesei,
e) să păstreze curăţenia unităţii,
f)

să nu distrugă sau sustragă bunurile unităţii

g) să respecte toate măsurile de igienă,
h) să comunice conducerii unităţii orice modificare intervenită în legatură cu situaţia lor
personală,
i)

să prezinte actele necesare pentru reactualizarea dosarului de 2 ori pe an, sau de câte

ori se modifică situaţia lor socio-economică,
j)

să participe când sunt chemaţi la activităţile gospodăreşti desfăşurate în cadrul

cantinei sociale.
(1) În caz de nerespectare a acestor îndatoriri, Şeful Serviciului Public de Asistenţă
Socială şi Cantina de Ajutor Social poate dispune sistarea mesei.

ART. 21. Beneficiarii de servicii sociale furnizate de cantina de ajutor social săcele au
următoarele drepturi:

a)

să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe baza de

rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b)

să participle la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv

la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d)

să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin

condiţiile care au generat situaţia de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la excluziune
socială;
e) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
f) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
g)

să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu

handicap.

CAPITOLUL V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR

ART.22. angajatii au următoarele drepturi:

a) salarizare pentru munca depusă,
b) repaus zilnic şi săptamânal,
c) concediu de odihnă anual,
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament, având acces în mod egal la oportunităţi de
împlinire şi dezvoltare profesională,
e) dreptul la demnitate în muncă,
f) securitate şi sănătate în muncă,
g) acces la formarea profesională,
h) informare şi consultare,
i) de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de
muncă,
j) protecţie în caz de concediere,
k) negociere colectivă şi individuală,
l) de a refuza, în scris şi motivat, îndeplinirile primite de la superiorul ierarhic, dacă le
consideră ilegale;
m) de a participa la acţiuni colective,

n) la opinie, este garantat şi este interzisă orice discriminare pe criterii politice, de
aparenţă sindicală , convingeri religioase, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau
oricare alte aspecte de asemenea natură;
o) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

ART.23. Salariatului ii revin urmatoarele obligatii:
a) de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea
activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică;
b) de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii,
transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea beneficiarilor în integritatea,
imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei;
c) prin actele şi faptele lor, să respecte constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru
punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin prin fişa
postului precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate, cu respectarea eticii profesionale;
d) de a apăra în mod loial prestigiul instituţiei, precum şi de a se abţine de la orice act ori
fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;
e) fidelitate în executarea atribuţiilor de serviciu;
f) respecta secretul de serviciu;
g) să manifeste grijă, disciplină, iniţiativă şi o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor
specifice;
h) să răspundă personal pentru conţinutul, forma şi legalitatea actelor şi a materialelor
scrise pe care le întocmesc în cadrul competenţelor lor;
i) să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate;
j) de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii personalului din cadrul cantinei
de ajutor social, precum şi persoanelor cu care intră în legătură, prin:
1.

întrebuinţarea unor expresii jignitoare,

2.

dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private,

3.

formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;

k) să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a
problemelor beneficiarilor;
l) au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor
publice, prin:
m) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii
de fapt,
n) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea,
convingerile religioase şi politice, sexul sau alte aspecte;

o) în procesul de luare a deciziilor, au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale
şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial;
p) de a informa posibilii beneficiari asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite şi a
tuturor drepturilor şi să-i trateze cu respect şi demnitate, păstrând confidenţialitatea informaţiilor;
q) să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar;
r) fiecare angajat răspunde de inventarul din dotare şi se face răspunzător de distrugerea
bunurilor primite;
s) să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei numai pentru
desfăşurarea activităţilor aferente serviciilor prestate de cantina socială;
t) să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a
bunurilor şi fondurilor instituţiei , în conformitate cu prevederile legale.
u) respectare regulile de disciplina a muncii; respectarea măsurilor de securitate şi
sănătate a muncii în unitate;
v) sa asigure confidenţialitatea actelor Cantinei de Ajutor social Sacele,
w) respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament, în contractul colectiv de
muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă.

ART.24. Fiecare salariat răspunde de integritatea şi securitatea documentelor cu care

lucrează.

ART. 25. Conducerea cantinei are urmatoarele drepturi:
a) să stabileasca organizarea şi funcţionarea cantinei,
b) să stabilească atribuţiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, în conditiile legii,
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, cu respectarea prevederilor
legale;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu,
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare
potrivit legii.

ART.26. Conducerii cantinei ii revin urmatoarele obliga’ii:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfasăşurarea relaţiilor de muncă,

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă,
c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de
muncă aplicabil,
d) să se consulte cu reprezentanţii salariaţilor sau cu sindicatul, după caz, în privinţa
deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora,
e) să plăteasca toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi
să vireze contribuţiile si impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii,
f) să înfiinţeze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile
prevazute de lege,
g) să elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a
solicitantului,
h) să asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor
i) să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia
publică pentru funcţionarii publici din subordine,
j) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei
profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări,
transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale,
excluzând orice formă de favoritism ori discriminare,
k) să ia toate masurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor, prin
respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, a situaţiilor de urgenţă, apărare
împotriva incendiilor şi activităţi de protecţie civilă,
l) de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor săi ori de cate ori constata
ca aceştea au săvârşit o abatere disciplinară.

CAPITOLUL VI
SANCŢIUNI DISCIPLINARE ŞI RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR
PUBLICI ŞI ALE CELORLALTE CATEGORII DE ANGAJAŢI

ART.27. Sanctiunile disciplinare sunt:
(1) pentru personalul contractual:
a) avertismentul scris,

b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a
dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile,
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%,
d) desfacerea disciplinara a contractului individual de muncă.

(2) Pentru funcţionarii publici:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare
în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an,
e) destituirea din funcţia publică.
ART.28. (1) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi
gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie
şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public,
existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în
condiţiile prezentei legi.
(2) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării
comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de
la data săvârşirii abaterii disciplinare.
(3) În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca
infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării
ori renunţării la urmărirea penală sau până la data la care instanţa judecătorească dispune
achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului
penal.

ART. 29. Încălcarea cu vinovăţiei a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea
disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

ART. 30. aplicarea sancţiunilor disciplinare funcţionarilor publici se face în baza
statutului funcţionarilor publici de către primar, după cum urmează:
a) mustrare scrisă, aplicată direct de către primar;

b) celelalte sancţiuni, la propunerea comisiei de disciplină, constituită la nivelul
instituţiei.
ART. 31. Aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru personalul contractual şi funcţionarii
publici se face respectând actele normative în vigoare şi a prezentului regulament.

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII GENERALE

ART. 32. (1) Programul de lucru este de la ora 700 la ora 1500 , iar în perioadele caniculare
de la ora 600-1400;
(2)Pentru perioadele din an cu temperaturi extreme se vor lua măsuri conform normelor
speciale în vigoare.

ART.33. Condica de prezenţă se semnează zilnic de către fiecare angajat la ora începerii
activităţii şi la sfârşitul acesteia.

ART.34. Delegarea angajaţilor pentru rezolvarea unor probleme de serviciu, în afara
instituţiei, se face prin ordin de deplasare semnat de primar.

ART.35. Salariaţii care se deplaseaza în interes de serviciu în afara instituţiei pentru
realizarea sarcinilor au obligaţia de a comunica, data, ora şi locul deplasării, precum si ora
sosirii.

ART.36. Deplasările în interes personal, communicate ca deplasări în interes de serviciu
vor fi considerate ca absenţe nemotivate luându-se măsurile prevăzute de lege în acest sens.

ART.37. Prezenţa personalului cât şi a altor persoane străine în cadrul instituţiei după
orele de program cât şi în zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale se va face numai cu
acordul primarului.

ART.38. În timpul serviciului este interzis personalului angajat din cadrul cantinei,
consumul de alcool sau prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului. în caz contrar se va
proceda la sancţionarea angajatului, în condiţiile legii.

ART.39. Se interzice fumatul în birouri sau în locurile de preparare a mesei. se va fuma
numai în locurile special amenajate în acest sens.

CAPITOLUL VIII
DISPOZITII FINALE

ART.40. Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legislaţiei, în vigoare, din

domeniul asistenţei sociale.
ART.41. Prevederile prezentului regulament devin obligatorii de la data aducerii la
cunoştinţa publică, prin afişarea la sediul unităţii, a hotărârii de consiliul local privind aprobarea
acestuia în şedinţă publicăşi a regulamentului propriu-zis.
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