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HOTĂRÂREA Nr. 12 
din 30.01.2006 

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac 
   
 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
30.01.2006, 

Având în vedere : 
- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.269/2006 
- Referatul Serviciului Centrului de Zi de Îngrijire a Copiilor din Oraşul 

Nădlac nr.266 din 14.12.2005, înregistrat la primăria oraşului Nădlac sub 
nr.10040 din 16.12.2005 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte, 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.16 din 22.02.2005 privind aprobarea 
Regulamentului Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac 

- Prevederile art.3 din HG nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării 
copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului 
lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 

- Prevederile HG nr.539/2005 pentru aprobarea nomenclatorului instituţiilor 
de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de 
asistenţă socială 

- OG nr.68 din 2003 privind serviciilor sociale şi Normele metodologice de 
aplicare a acesteia 

- Prevederile Ordinului nr.24 din 04.03.2004 pentru aprobarea  
Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi 

- Prevederile Ordinului nr.69 din 10.06.2004 pentru aprobarea Standardelor 
minime obligatorii priind managementul de caz în domeniul protecţiei 
copilului 
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- Prevederile Ordinului nr.48 din 30.03.2004 pentru aprobarea Standardelor 
minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă independentă 

- Prevederile Legii cadru nr.339/2004 privind descentralizarea 
- Prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului 
- Prevederile art.38(2), lit.”i”, „s” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 
- votul a 12 consilieri din totalul de 15 aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la 

şedinţa Consiliului Local un număr de 12 consilieri, 
În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE  : 
 
 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor  
Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.16 din 
22.02.2005 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Centrului de zi de îngrijire a 
copiilor Nădlac. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac 
- Intituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
 
 

 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
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