
                                                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI  

  
  

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea art. 4, alin.(1) şi (2) din REGULAMENTUL DE 

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII, 
aprobat prin HCL nr.45/28.02.2017 

 
                                   Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 

                                  intrunit in sedinta  ordinara   in data de  23 iunie   2022 
    

            Având în vedere  referatul de aprobare nr. 16.702/14.06.2022 prezentat de 
primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.16.703/14.06.2022, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;    
 În conformitate cu prevederile:   
 Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 –privind aprobarea Nomenclatorului 
Serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale; 
            Legii nr. 292/2011 –a asistenţei sociale; Ordinului MMJS nr. 29/2019 pentru 
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și 
pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele 
sociale; 
            OG nr. 68/2003 – privind serviciile social, cu modificările şi completările 
ulterioare; Normele metodologice din 2005 de aplicare a prevederilor OG nr. 68/2003- 
privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
          În temeiul dispoziþiilor  art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(b), art.139 alin.(3) 
lit.(a)  si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
  

HOTĂRĂŞTE: 

           Art. 1 Se aprobă modificarea art.4 alin.1 si 2 al HCL nr.45/28.02.2017 privind 
aprobarea „Regulamentului de Organizare şi Funcţionarea a „CENTRULUI DE ZI 
PENTRU COPII , care vor avea urmatorul continut: 

“Alin.(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” funcţionează cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, reglementat de: 

* Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; 
* Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi 

completările ulterioare; 
* Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de zi destinate copiilor; 
* Hotărârea nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 
precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului cum sunt: 



* Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea 
planului de 

servicii şi a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de 
protecţie; 

* Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind 
managamentul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

* Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii in domeniul serviciilor sociale; 
* Ordinul nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind 

serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; 
* Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 
republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
* Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile  publice; 
* OUG nr. 57/2019 – privind Codul admnistrativ; 
* Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (actualizat); 
* Legea nr.1/ 2011educatiei nationale(actualizată); 
*OMS nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru 
ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor. 

Alin.(2)” Standardul minim de calitate aplicabil este reglementat de Ordinului 

MMJS nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de zi destinate copiilor”. 

           Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr.45/28.02.2017 raman valabile. 
          Art. 3 Primarul municipiului Vatra Dornei şi Direcţia de Asistenţă Socială a 
municipiului Vatra Dornei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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