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Nr.3595 din 03.04.2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Primarul oraşului Nădlac, Vasile Ciceac,
Având în vedere:

- referatul Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac
nr.11/26.03.2012, înregistrat la primăria oraşului Nădlac sub
nr.3587/03.04.2012

- Prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare

- Prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare

- Prevederile Ordinului nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor
minime obligatorii pentru centrele de zi, cu modificările şi
completările ulterioare:

„SECŢIUNEA 3: Standardul 11 - Planul anual de acţiune
Centrul de zi funcţionează conform unui plan anual de acţiune întocmit pe baza
prevederilor standardelor minime obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul
comunităţii.
Rezultat Copiii şi familiile lor beneficiază de servicii de calitate conform nevoilor
pe care le au.

SUBSECŢIUNEA 1: Cerinţe pentru implementarea standardului 11
11.1.Coordonatorul CZ, în colaborare cu personalul de specialitate, elaborează
planul anual de acţiune pe baza SMO prezente.
11.2.Planul anual de acţiune este avizat de furnizorul de servicii, care este
obligat să monitorizeze punerea în practică a acestuia.
11.3.Planul anual de acţiune este revizuit periodic sau ori de câte ori condiţiile o
impun.
11.4.La sfârşitul fiecărui an, personalul de specialitate elaborează raportul de
activitate al CZ pe anul respectiv, care este supervizat de coordonatorul CZ şi
transmis furnizorului de servicii.
11.5.Raportul anual de activitate al CZ este accesibil celor interesaţi.

SUBSECŢIUNEA 2: Indicatorii pentru Standardul 11
11.1.1. Existenţa planului anual de acţiune întocmit de coordonator în colaborare
cu personalul de specialitate.
11.1.2. Conţinutul planului anual de acţiune.
11.2.1. Avizarea planului anual de acţiune de către furnizorul de servicii.
11.2.2. Rapoartele de monitorizare elaborate în urma vizitelor efectuate de către
persoane desemnate de furnizorul de servicii.
11.3.Numărul de revizuiri ale planului anual de acţiune al CZ/an”



- 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:

Analizarea şi avizarea de către Consiliul local Nădlac a proiectului de
hotărâre privind avizarea Planului anual de acţiune al Serviciului Centrului de zi
de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 2012, conform propunerii Serviciului
Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac şi reglementărilor legale în vigoare în
domeniu.

Primar,
Vasile Ciceac


