HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico- Socială Caracal.
EXPUNERE DE MOTIVE: Pentru buna funcţionare a CAMS Caracal, se impune
modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat prin HCL nr. 101 din
28.12.2005, avându-se în vedere şi „Raportul final de inspecţie” efectuat de Inspectoratul
Social Regional Vâlcea.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 10 694 din 08.09.2008 al Directorului Centrului de
Asistenţă Medico Socială Caracal;
- Avizul Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, sport,
familie şi protecţia copiilor a Consiliului local al municipiului Caracal;
- Prevederile HG 1007/2005 privind modificarea HG 539/2005 pentru aprobarea
Nomenclatorului Instituţiilor de Asistenţă Socială şi a Structurii Orientative de Personal, a
Regulamentului- Cadru de Organizare şi Funcţionare a Instituţiilor de asistenţă Soacială,
precum şi a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OG 68/2003 privind Serviciile
sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
- HCL Caracal nr. 101 din 28.12.2005;
- Art. 36 alin. 6 lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215//2001 privind administraţia publică locală,
republicată, completată şi modificată;
În temeiul art. 45 ( 1 ) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, completată şi modificată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂREŞTE:
ART. 1 – Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico- Socială Caracal, după cum urmează:
1 – La art. 5, alin. 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ Elaborează: Carta drepturilor specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează,
un Cod de etică, un manual de bune practici şi un manual de proceduri „.
2 – La art. 11, alin. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ În realizarea atribuţiilor sale, directorul este sprijinit de un Consiliu Consultativ format
din 5 membrii după cum urmează:
a- un reprezentant al Primăriei municipiului Caracal
b – un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate Olt;
c - un reprezentant al Consiliului local Caracal;
d – un reprezentant al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană Olt;
e - un reprezentant al Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Olt.

3- La art. 11, alin. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ Reprezentanţii desemnaţi în condiţiile alin. 1, lit. b- e, sunt stabiliţi de către autoritpţile
în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea, iar cel prevăzut la alin. 1 lit. a va fi desemnat prin
dispoziţie de către Primarul municipiului Caracal.”
4- La art. 11, alin. 5 va avea următorul cuprins:
„ Şedinţele sunt valabil întrunite în cazul în care sunt prezenţi cel puţin 3 membrii ai
Consiliului Consultativ „.
5- La art. 20, după alin. 2 se va introduce alin. 2 1 care va avea următorul cuprins:
„ Perioada maximă de găzduire a beneficiarilor în cadrul CAMS Caracal este de 6 luni
cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu cel mult 6 luni în cazul în care cel găzduit nu
poate fi reintegrat social sau în familie ori internat într-un centru de asistenţă şi îngrijire pentru
persoanele vârstnice „.
6 - La art. 26, după alin 2 se introduce alin. 2 1, care va avea următorul cuprins:
„ Criteriile de eligibilitate ( selecţie ) pentru internarea la CAMS Caracal sunt:
- Domiciliul – au prioritate cei cu domiciliul în municipiul Caracal, apoi cei din
localităţile arondate Spitalului Municipal Caracal şi Serviciului Judeţean de
Ambulanţă Olt – Staţia Caracal, urmând cei cu domiciliul în alte localităţi decât cele
anterior menţionate;
- Ordinea înregistrării cererii de internare în centru;
- Complexitatea problemelor socio- medicale;
- Vârsta;
- Dosarul de internare complet.
7 – La art. 27, alin. 13 va avea următorul cuprins:
„ – analize recente ( 30 de zile )- R.B.W. ( persoane sub 60 de ani )
- M.R.F.
- Examen coproparazitologic
- Examen psihiatric.
ART. 2 – Centrul de Asistenţă Medico Socială Caracal şi direcţiile din cadrul Primăriei
municipiului Caracal se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
ART.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, Instituţiei
Prefectului Olt şi C.A.M.S Caracal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ALEXE COSTICĂ

Nr........./....................2008

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL EMIL RĂDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CARACAL
NR. 10 694 din 08.09.2008

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere „Raportul final de inspecţie „ efectuat de Inspectoratul
Social Regional Vâlcea, pentru buna funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico
-Social Caracal, se impune modificarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare aprobat prin HCL 101 din 28.12.2005,

Centrul de Asistenţă Medico Social Caracal
Director,
Dr. POPA MARCEL

