ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ
HOTARÂREA NR.9
privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
“Centrului de zi pentru copii Podari”, aprobat conform HCL nr. 45/16.05.2016
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.01.2018
Având în vedere Raportul nr. 48 din 18.01. 2018 întocmit de către Centrul de zi pentru copii în
comuna Podari, prin Responsabilul de centru,
Văzând Solicitarea cu nr. 337/11.01.2018 de completare a dosarului de acreditare a serviciului social
Centrul de zi pentru copii Podari,
Procesul-verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în data de
23.01.2018,
În conformitate cu prevederile art. 18 alin.1, art. 20 alin.7 din HG nr. 118/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in
domeniul serviciilor sociale, HG nr. 867 / 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, Hotărârii Consiliului
Local al Comunei Podari nr. 45 / 16.05.2016 de aprobare a Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Centrului de zi pentru copii Podari, Legea nr. 24/2000, rep., privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative,
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) şi d) coroborat cu alin. (4) lit. a) şi alin. (6) lit. a), pct. 2, art. 45 şi
art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă completarea art. 2 – Scopul serviciului, din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Centrului de zi pentru copii Podari ( ROF), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45 /
16.05.2016, prin introducerea unui nou aliniat, aliniatul 2, articolul urmând a avea următorul cuprins:
Art.2. Scopul serviciului social
(1) Scopul serviciului social Centru de zi pentru copiii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi
este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de
familia lor, prin asigurarea pe timpul zilei, pe o perioadă determinată de timp a unor activităţi de îngrijire,
educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţa independente, cât şi a unor
activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte
persoane care au în îngrijire copii.
(2) Codul aferent serviciului social este 8891CZ-C-II , serviciu social de zi.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Compartimentul asistenţă socială şi
stare civilă şi Centrul de zi pentru copii în comuna Podari, prin Responsabilul de centru, vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
DATA AZI, 23.01.2018
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