
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

     MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

         CONSILIUL LOCAL 

 

          H O T Ă R Â R E 

 

Privește: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi 

,,Centrul îngrijire zi” 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în ședință ordinară, având în vedere: 

-expunerea de motive nr. 6767/ 19.02.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 

-raportul comun de specialitate nr. 6768/19.02.2016 al Direcției Buget Finanțe Taxe și 

Impozite și Direcției Administrația Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului Alexandria; 

-referatul nr. 2578/ 19.02.2016 al Serviciului public local Direcția Generală de Asistență 

Sociala Alexandria; 

-prevederile art.2, alin (1) și (3), art.3 alin.(1) și (2) , poziția 42 din Nomenclatorul 

serviciilor sociale și anexa nr.2 la nomenclator, din HG nr.867/14.10.2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale; 

- prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 292/ 2011 a asistentei sociale; 

-prevederi HCL 16/2016 privind aprobarea organigramei a statului de funcții,numărului 

de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Local „DGAS” 

Alexandria; 

-prevederile Ordinului 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 

pentru centrele de zi; 

-prevederile art. 36, alin.(2), lit.d) si alin.(6), lit.a), pct.2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), si ale art. 115, alin.(1), lit. b), din Legea nr. 

215/2001 a adminstratiei npublice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi 

„Centrul îngrijire zi” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi înaintată Instituției 

Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria 

și Serviciului public local D.G.A.S. Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.  
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