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EXPUNERE DE MOTIVE

Primarul oraşului Nădlac, Vasile Ciceac,
Având în vedere:

- referatul Serviciului Centrului de Zi de Îngrijire a Copiilor din Oraşul
Nădlac nr.4 din 05.01.2010, înregistrat la primăria oraşului Nădlac sub
nr.100 din 06.01.2010

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.12 din 30.01.2006 privind
aprobarea Regulamentului Serviciului Centrului de zi de îngrijire a
copiilor Nădlac

- Prevederile art.3 din Hotărârea Guvernului 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 Hotărârea Guvernului 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

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.68 din 2003 privind serviciilor
sociale şi Normele metodologice de aplicare a acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare

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

- Prevederile Ordinului nr.288 din 06.07.2006 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în
domeniul protecţiei copilului

- Prevederile Ordinului nr.14 din 15.01.2007 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de
implementare a acestor standarde

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

copilului
- Prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, pct.2 din Legea nr.215/2001

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

PROPUN:
Consiliului Local Nădlac supunerea spre aprobare a Regulamentului Serviciului

Centrului de zi de îngijire a copiilor Nădlac, având în vedere necesitatea actualizării
acestuia ca urmare a modificărilor legislative apărute în domeniul serviciilor sociale. Prin
hotărârea care se va aproba, se va abroga Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.12 din
30.01.2006 prin care a fost aprobat Regulamentului Serviciului Centrului de zi de
îngrijire a copiilor Nădlac.

Primar,
Vasile Ciceac


