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 MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  

AL CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL, APROBAT PRIN HCL NR.15/30.01.2017 

 

Art. 1 se completează astfel: (3): 

- Capacitatea Cantinei este de 550 persoane asistate pentru hrana calda si 200 persoane 

beneficiare de pachete alimente saptamanale conform HCL 325/18.12.2012. 

 

Art. 6 pct. 5 lit. g se modifică astfel: 

  - Pentru persoanele care au implinit varsta de pensionare este necesara adeverinta medicala 

eliberata de catre medicul de familie; 

- Pentru celelalte categorii de beneficiari este necesara adeverinta medicala eliberata  de catre 

medicul de familie lunar sau medicul specialist/primar care sa cuprinda obligatoriu denumirea 

bolii cronice, perioada pentru care este scutit de efort fizic si recomandarea alimentatiei unde 

este cazul. 

- Adeverinta eliberata de catre AJOFM Dambovita din care rezulta ca este persoana in 

cautarea unui loc de munca, nu beneficiaza de ajutor somaj/integrare profesionala/alocatie de 

sprijin, nu a refuzat in mod nejustificat oferta pentru un loc de munca sau participarea la un 

program de pregatire profesionala, perioada fiind stabilita de aceasta institutie. 

- La inceputul fiecarui semestru al anului scolar in curs, adeverinta ca urmeaza o forma de 

invatamant prescolar sau scolar. 

 

 La Art. 6 pct. 4 (drepturi) se adaugă litera „o” cu urmatorul cuprins: 

     -  Asistarea minorilor prin Cantina de Ajutor Social se va face incepand cu varsta de un an, 

in baza certificatului de nastere. 

 

   La Art.6 pct. 3 se adaugă literele f, g, h, i (incetare) cu următorul conținut: 

   f) Produsele alimentare/nealimentare oferite beneficiarilor de servicii sociale prin Cantina 

de Ajutor Social nu se comercializeaza, nu se arunca, nu se distrug. In baza 

reclamatiilor/sesizarilor scrise sau prinsi in fapt, serviciile acestora vor fi sistate pe o perioada 

de sase luni de la data abaterii 

g) In situatia in care persoana asistata nu mai locuieste pe raza municipiului Targoviste. 

h) Asistatul tulbura in mod repetat activitatea la sediul Cantinei prin nerespectarea 

programului de servire a mesei, prezentarea in stare de ebrietate sau consumul de bauturi 

alcoolice in incinta unitatii, proliferarea de insulte si injurii la adresa personalului sau a altor 

asistati, distrugerea sau deteriorarea de bunuri din Cantina, precum si comiterea altor fapte 

care afecteaza in mod grav si repetat activitatea institutiei. 

i) In cazul decesului persoanei beneficiare de serviciile Cantinei. 

 

 

 



 

 

 

 

 Art. 6 pct. 3 lit. d se modifică astfel: 

 - Nerespectarea obligatiilor din prezentul regulament atrage suspendarea contractului pentru 

o perioada de 30 zile pana la remedierea neregulilor constatate. 

 

 Art. 6 pct. 6  se completează astfel: 

- Efectuarea orelor in folosul comunitatii sa fie realizate in primele sase zile lucratoare ale 

lunii, cu obligativitatea de a aduce adeverinta cu numarul de ore efectuate, iar in caz contrar 

serviciile sociale pentru restul lunii in curs vor fi suspendate. Aceasta masura intra in vigoare 

din luna urmatoare aprobarii acestui act. 

Neefectuarea orelor in folosul comunitatii timp de trei luni consecutiv atrage incetarea 

serviciilor sociale oferite prin Cantina de Ajutor Social pe o perioada de un an de zile 

calendaristic. 
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