
 

 

BIROUL COORDONARE SERVICII DE GAZDUIRE PERSOANE ADULTE 

 
                                                        Informare 

 

Privind: punerea în aplicare a HCLM nr.120/21.03.2019 privind Planul anual de acţiune 

privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila 

 

Direcţia de Asistenţă Socială este o instituţie publică de interes local cu personalitate 

juridică, care funcţionează în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, sub coordonarea 

operativă a Primarului Municipiului Brăila. 

La nivelul municipiului Brăila, instituţia publică este furnizorul public de servicii sociale, 

acreditat conform Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 41 din Legea 292/2011, Legea asistenţei sociale, menţionează că serviciile sociale 

acordate şi administrate de către autorităţile publice locale se înfiinţează prin hotărâre a 

consiliului local şi pot fi organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică.  

În subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială funcţionează serviciul social ADĂPOST DE 

NOAPTE, care este o unitate de asistenţă socială fără personalitate juridică şi care 

funcţionează într-un imobil P+3E, situat Calea Galaţi nr.346 Corp C, conform Anexei la HCLM 

728/20.12.2018 privind înfiinţarea Adăpostului de Noapte, prin reorganizarea Centrului Social 

de Găzduire în Regim de Urgenţă.  

Obiectul de activitate al Adăpostului de noapte îl constituie acordarea de servicii sociale de 

găzduire temporară pe timp de noapte, în vederea depășirii unor situații de dificultate, 

vulnerabilitate sau dependență, generatoare de marginalizare sau excluziune socială, în 

scopul menținerii, refacerii sau dezvoltării capacităților individuale, pentru depășirea unei 

situații de nevoie socială, creșterea calității vieții și promovarea integrării sociale.  

Adăpostul are o capacitate de 150 de locuri şi este destinat sprijinirii persoanelor adulte fără 

adăpost (cu vârsta de peste 18 ani), cu precădere cele dependente de stradă, afectate fizic şi 

psihic, cu şanse minime de inserţie.  

Adăpostul de noapte asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu de cazare pe o durată de 

maxim 12 ore, pentru persoanele fără adăpost, în limita capacităţii maxime. Orarul de 

funcționare al Adăpostului de noapte este 19.00-07.00. 
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Grupul ţintă al centrului este alcătuit din persoane care nu au locuinţă proprietate personală 

sau care trăiesc într-o locuinţă improprie şi realizează venituri reduse de până la nivelul 

pensiei sociale minime garantate, conform legislaţiei în vigoare. 

Pentru a beneficia de serviciile adăpostului de noapte, persoanele aflate în nevoie trebuie să 

depună o cerere scrisă însoţită de actele de identitate, documente medicale şi acte 

doveditoare privind veniturile realizate la sediul adăpostului. 

Pot beneficia de cazare și persoanele fără adăpost, cazuri sociale sesizate de alte instituții. 

În situația în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare anchetei sociale sau să 

participe la procesul de luare a deciziilor în vederea furnizării serviciilor sociale, se consideră 

că nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a serviciilor sociale. 

Pot beneficia de servicii sociale în cadrul Adăpostului de noapte și persoanele aflate în stare 

de necesitate, care nu dețin documente de identitate și stare civilă. Acestea vor fi sprijinite 

ulterior pentru obținerea documentelor susmenționate. 

Adăpostul de noapte încurajează participarea beneficiarilor la programul de integrare și 

reintegrare socială. 

Excepţie de la aceste prevederi o constituie cazarea agresorilor, în cazurile de violentă 

domestică, pentru care s-a instituit un ordin de protective provizoriu. În situaţia în care s-a 

luat măsura evacuării temporare a agresorului, iar acesta nu are cazarea asigurată din altă 

sursă, acesta va fi condus de urgenţă la sediul Adăpostului de noapte de către membrii 

echipei mobile constituite, conform Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei domestice, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de domiciliul 

acestuia. 

Nerespectarea prevederilor privind organizarea, funcționarea și regulile aplicabile 

Adăpostului de noapte constituie abateri și se sancționează în funcție de gravitatea faptelor și 

a pericolului social pe care îl prezintă, în urma analizării evenimentelor petrecute. 
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