CONS:L:UL LOCAL AL MUN:C:P:ULU:ROS:OR‖ DE VEDE

HOTARARE
Privind. modificarea articolul 1 lit.c) din Cap. 2 al anexei la H.C.L. nr. 41 din 25 august 2016 referitoare
la Regulamentul de ordine interioard al Centrului de zi Rogiorii de Vede.

Consiliul Local al Municipiului Rogiorii de Vede, judelul Teleorman, intrunit in gedin!5 ordinard,
astdzi 23 februarie 2017;
AvAnd in vedere

:

-

expunerea de motive a Primarului cu nr. 3748 din 16 februarie 2017;
- raportul de specialitate al gefului Serviciului Public de Asistentd Sociali qi Autoritate Tutelari
cu nr. 3749 din 16 februarie 2017;
- prevederile H.C.L. nr. 41 din 25 august 2016 pentru actualizarea Manualului de proceduri
pentru admiterea copiilor aflali in situalie de risc de separare de familie in Centrul deZi - serviciu social
prestat de Serviciul Public de Asistenld Sociali gi Autoritate Tutelard, structuri in aparatul de
specialitate al Primarului Municipiul Rogiorii de Vede;
- prevederile Legii nr.27212004 privind protectia 9i promovarea drepturilor copilului, republicatd,
cu modificirile si completirile ulterioare;
- prevederile Ordinului ANPCA nr. 24120Q4 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii
pentru centrele de zi;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru activitd{i socio-culturale, culte, invdtimdnt,
sdndtate gi familie, muncd si protectie socialS, protectie copii, tineret si sport ;
- prevederile art. 36 alin.(2) lit.d) 9i alin.(6) lit. a) pct.2, din Legea nr.21512001 a Administraliei
Publice Locale, republicat5, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
ln temeiul art. 45 9i art. 1 15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215t200'1 a Administraliei Publice Locale,
republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare,

HOTARA$rE:

Art. I Se modifici articolul 1 lit.c) din Capitolul2al Anexei la HCL nr.41 din 25.08.2016
referitoare la programul de func{ionare al centrului de zi gi va avea urmdtorul confinut:
'Art. 1 - lit. c) Centrul de Zi funclioneazd in intervalul orar 8:00 - 18:00, de luni pAnd vineri in
doui serii a cAte 10 copii zilnic, funclie de programul gcolar. in perioada vacanlei de vard, programul
de functionare va fi de luni pind vineri de la 8:00 la 16:00".
Art. ll Celelalte prevederi rim6n neschimbate.
Art. lll Prezenta hotdr6re se comunici prin grija Secretarului unitd[ii administrativ teritoriale
in termenul prevdzut de lege lnstituliei Prefectului Jude[uluiTeleorman, Primarului Municipiului Rogiorii
de Vede si Serviciului Public de Asistenti Sociali giAutoritate TutelarS.
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Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu un numdr de 19 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotivd", 0 ,ab[inei", din totalul de 19 consiliei
in functie din care 19 prezenli.

