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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi 
,,Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii”, cod serviciu social 

8899CZ-F-I 
 

 
Având în vedere: 
          - Referatul de aprobare nr. 1540 din 24.03.2021, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi ,,Centrul de zi pentru 
consiliere și sprijin pentru părinți și copii”, cod serviciu social 8899CZ-F-I, 

          - Raportul de specialitate nr. 1541 din 24.03.2021,privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi ,,Centrul de zi pentru 
consiliere și sprijin pentru părinți și copii”cod serviciu social 8899CZ-F-I, 

           - Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al 
comunei Țețchea, 

            Văzând votul consilierilor în funcție prezenți, 13 din totalul de 13 în funcție, 
În baza prevederilor: 
          - art. 30 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. b), art. 38, art. 39 lit. b) și lit. c), art. 41 alin. 

(1), alin. (3) și alin. (5), art. 42 alin. (1), lit. a) și alin. (5) din Legea asistenței sociale nr. 
292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

          - art. 3 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

           - art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a 
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare și anexa 2 la nomenclator din 
Ordinul MMJS nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 
sociale de zi destinate copiilor, 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 129 alin. (2) lit. d) 
coroborat cu  alin. (7) lit. b) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
          Consiliul local al comunei  Țețchea ,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 Art. 1. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționarea serviciului social de 
zi ,,Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii”cod serviciu social 8899CZ-
F-I, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă Procedura de admitere în cadrul ,,Centrul de zi pentru consiliere și sprijin 
pentru părinți și copii”cod serviciu social 8899CZ-F-I, conform Anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
(3) Se aprobă Procedura de încetare a serviciilor sociale acordate în cadrul ,,Centrul de zi 
pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii”cod serviciu social 8899CZ-F-I, conform 
Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 


