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                                                              Anexa 3 la Hotărârea Consiliului local Țețchea nr. 20 din 25 martie 2021 

 

PROCEDURA DE ÎNCETARE A SERVICIILOR ÎN  
 

Centrul de zi pentru Consiliere și Sprjin pentru părinți și copii 
Telechiu 

 

 

Documente de referinţă  

 Ordinul nr. 27/2019, privind Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale organizate 

ca centre de zi pentru copiii în familie și/sau copiii separați sau în risc de separare de părinți, emis 

de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;  

 

 

Descrierea procedurii de încetare a serviciilor 
 

 Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii Telechiu, acordă serviciile 

beneficiarului în baza unui contract de furnizare între Comuna Țețchea și părinte/reprezentant 

legal al copilului, pe o perioadă nedeterminată.  

 

Încetarea serviciilor pentru copiii din famile 

a) prin decizia șefului de centru (copilul a absentat nemotivat o perioadă mai lungă de timp, 

de până la 6 luni); 

b) la cererea sau prin decizia unilaterală a beneficiarului (părintelui/reprezentantului legal); 

c) prin acordul ambelor părți; 

d) beneficiarul a împlinit 18 ani; 

e) decesul beneficiarului; 

f) rezilierea contractului.  

- asistentul social/șeful de centru întocmește notificarea privind rezilierea contractului pentru 

furnizarea  de servicii sociale în două exemplare în situația în care acesta este valabil; 

- în situația în care încetarea se realizează conform punctului (c și f), părintele va face o cerere sau 

un acord în scris în acest sens pe care asistentul social/șeful de centru le anexează la referatului de 

încetare;    

- referatul de încetare a serviciilor se înregistrează în registrul centrului; 

- notificarea privind rezilierea contractului se înregistrează în registrul centrului; 



- după aprobare de către șeful de centru, un  exemplar privind rezilierea contractului se depune la 

dosarul personal al beneficiarului în centru și exemplarul doi se transmite părintelui; 

- asistentul social/șeful de centru pregătește dosarul beneficiarului și îl arhivează.  

 

 


