ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
COMUNA PÂRSCOV
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea procedurilor de lucru din cadrul Centrului de zi
Pârscov
Consiliul local al comunei Pârscov,
Avand in vedere :
• Referatul de aprobare a Primarului comunei Pârscov privind
aprobarea proceduri de lucru din cadrul acestuia inregistrata la
nr.1747/26.03.2020 ;
• Raportul de specialitate al Compartimentului asistenta sociala si
protectia copilului din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Parscov privind aprobarea proceduri de lucru
din cadrul acestuia inregistrat la nr.1748/26.03.2020;
• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local inregistrate
la nr.1942/06.04.2020;
• prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, H.G. nr.
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii
nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte acte normative conexe,
Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr.
27/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru
serviciile sociale de zi destinate copiilor, Legii nr.
197/01.11.2012 privind asigurarea calitatii in domeniul
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serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioae, H.G.
118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in
domeniul serviciilor sociale precum şi a regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile din H.C.L.
Parscov nr. 6/ 17.02.2005 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii al Primariei comunei Pârscov
In temeiul art.129 alin.7 lit.b coroborat cu art.139 si art.140 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul
administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă un numar de opt proceduri operationale impreuna
cu instrumentele de lucru din cadrul Centrului de zi Pârscov , conform
anexei 1 la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta.
Art.2. Primarul comunei Pârscov , compartimentul asistenta sociala
si protectia copilului si Centrul de zi Pârscov din cadrul aparatului de
apecialitate al Primarului comunei Pârscov vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.3.Secretarul comunei Pârscov va comunica prezenta hotarâre
persoanelor si institutiilor interesate.
Presedintele sedintei,
Consilier Dumitru Potlogea
Pârscov,10 aprilie 2020.
Nr.14.
Contrasemneaza,
Secretar,Neculai Calen
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinara din data de
10.04.2020,cu respectarea prevederilor art.139 alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei
nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu un numar de voturi 15 pentru , - abtineri ; si - voturi impotriva , din
numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta
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