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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

Avizat de legalitate
Secretar
Lazar Veturia

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încetarea acordării beneficiilor sociale prin ”Centrul de zi pentru copii
aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Ratin, Comuna
Crasna
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere: expunerea de motive nr….., raportul compartimentului de specialitate
nr…….. și avizul comisiei de specialiate al consiliului local ;
- prevederile H.G. nr.867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
- prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 292/ 2011 a asistenței sociale;
- prevederile Ordinului 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru
centrele de zi;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit.d) si alin.(6), lit.a), pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), Și ale art. 115, alin.(1), lit. b), din Legea nr. 215/2001
a adminstrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă încetarea acordării de beneficii sociale prin ”Centrul de zi pentru copii aflaţi
în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Ratin nr.47, comuna Crasna județul Sălaj
având ca obiect de activitate (cod CAEN) Activități de ingrijire zilnică pentru copii (8891).
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj ;
-Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sălaj.
- Serviciul public de asistență socială;
- compartiment asistența socială;
- site: www.primariacrasna.ro;
- dosar hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
BOGYA MIKLOS
Voturi: pentru:...............
împotrivă........
abţineri.............
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PRIMAR
Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE
privind încetarea acordării beneficiilor sociale prin ”Centrul de zi pentru copii
aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Ratin, Comuna
Crasna
Având în vedere:
- prevederile H.G. nr.867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
- prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 292/ 2011 a asistenței sociale;
- prevederile Ordinului 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru
centrele de zi;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit.d) si alin.(6), lit.a), pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Propun încetarea acordării de beneficii sociale prin ”Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii
de risc de separare de părinţi” din localitatea Ratin nr.47, comuna Crasna județul Sălaj având ca
obiect de activitate (cod CAEN) Activități de ingrijire zilnică pentru copii (8891CZ-C-II).
Datorită faptului că a scăzut în mod drastic numărul de copii aflaţi în situaţii de risc posibili
beneficiari a prestațiilor sociale acordate de Centrul de zi Ratin, nefiind asigurat numărul de copii ceea
ce reprezintă un standard de bază pentru funcționarea centrului, se impune adoptarea unei hotărâri de
consiliu local privind încetarea acordării de benefii sociale în Centrul de zi pentru copii aflați în situații
de risc Ratin.
Propun aprobarea proiectului de hotărâre inițiat.
PRIMAR
BOGYA MIKLOS
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APROB
PRIMAR
BOGYA MIKLOS

RAPORT DE SPECIALITATE
privind încetarea acordării beneficiilor sociale prin ”Centrul de zi pentru copii
aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Ratin, Comuna
Crasna
Având în vedere:
- prevederile H.G. nr.867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
- prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 292/ 2011 a asistenței sociale;
- prevederile Ordinului 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru
centrele de zi;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit.d) si alin.(6), lit.a), pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Propun încetarea acordării de beneficii sociale prin ”Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii
de risc de separare de părinţi” din localitatea Ratin nr.47, comuna Crasna județul Sălaj având ca
obiect de activitate (cod CAEN) Activități de ingrijire zilnică pentru copii (8891CZ-C-II).
Datorită faptului că a scăzut în mod drastic numărul de copii aflaţi în situaţii de risc posibili
beneficiari a prestațiilor sociale acordate de Centrul de zi Ratin, nefiind asigurat numărul de copii ceea
ce reprezintă un standard de bază pentru funcționarea centrului, se impune adoptarea unei hotărâri de
consiliu local privind încetarea acordării de benefii sociale în Centrul de zi pentru copii aflați în situații
de risc Ratin.
Propun aprobarea proiectului de hotărâre inițiat.
COMPARTIMENT ASISTENȚA SOCIALĂ
INSPECTOR,

