
1 
 

 
 

 

   

 
 
  

HOTĂRÂRE 

 

MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI 
DE ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE A 

CENTRULUI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ BUCŞANI, JUDEŢUL DÂMBOVI ŢA 
 

Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară pe luna 
decembrie   2019,   având în vedere: 
 

• proiectul de hotărâre nr. 11595/11.12.2019  inițiat de  primarul localității, privind modificarea şi 
completarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico-
Socială Bucşani , judeţul Dîmboviţa ; 

• raportul de specialitate nr. 808/06.12.2018 al reprezentanţilor  CAMS  Bucşani  privind 
necesitatea  modificării şi completării Regulamentului de organizare  şi funcţionare  a CAMS 
Bucşani  ; 

• prevederile  HG 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale , precum şi a 
regulamentului  cadru de organizare şi  funcţionare a  serviciilor sociale; 

• prevederile art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 cu modificările şi completările ulterioare ; 
• prevederile OG 70/2002 privind  administrarea unităţilor publice de interes  judeţean şi local  cu 

modificările şi completările  ulterioare ; 
• avizul favorabil nr. 11747/17.12.2019  al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Bucsani ; 
• prevederile art. 129 , alin.(7), lit.,,b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

 
În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG  nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

HOTĂRĂȘTE  :   
 

Art. 1. - Se aproba modificarea si completarea  Regulamentului  de Organizare și Funcționare 
al Centrului de Asistență Medico-Socială, în sensul că   in anul 2020 , beneficiarii cu venituri din 
pensii , indemnizatii , salarii ori alte forme  de venit cu caracter  permanent platesc o contributie in 
suma de 1600 lei . 
          Art. 2  -  In cazul in care  benficiarii nu realizeaza venituri ori realizeaza mai putin de 1600 lei , 
diferenta contributiei  pana la acest cuantum este suportata de catre sustinatorii legali ai acestora , daca acestia 
obtin venituri  cu caracter permanent   
               Art. 3  – Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă  conducerea CAMS Bucşani , 
iar cu comunicarea secretarul localității. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

        Vizat legalitate , 
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