ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PÂRSCOV
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului Institutional al Centrului de zi
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 - 2025
Consiliul local al comunei Parscov,
Având în vedere
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Pârscov,înregistrat la
nr.1708/26.03.2020
- Raportul de specialitate al compartimentului asistenta sociala si
protectia copilului înregistrat la nr.1747/26.03.2020;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei
Pârscov înregistrate la nr.1942/06.04.2020;
- Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor
sociale republicata cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
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 Proiectul Institutional al Centrului de zi Pârscov si
Planul anual de actiune pentru perioada 2020 – 2025 , prezenate in anexa
la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta.
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Art.2. Primarul comunei Pârscov , compartimentul asistentă socială
si protectia copilului si Centrul de zi Pârscov vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul general al comunei Parscov va comunica prezenta
hotarare persoanelor si institutiilor interesate.
Presedintele sedintei,

Consilier Dumitru Potlogea

Pârscov, 10 aprilie 2020.
Nr.15.

Contrasemnează,
Secretar general, 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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ROMANIA
JUDETUL BUZAU
PRIMARIA PARSCOV
CENTRUL DE ZI PARSCOV
Anexa la hotararea Consiliului local al comunei Parscov nr.15/10.04.2020

APROBAT,
PRIMAR
DANIEL MIHAI

NR. 936/06.04.2020

ANEXA LA PROIECTUL INSTITUTIONAL

PLAN ANUAL DE ACTIUNE
2020-2025

1

Obiectiv

Activitati

Indicatori

Termen

Responsabil

Promovarea dreptului
tuturor copiilor la
educatie
prin
prevenirea abandonului
familial/scolar

-mediatizarea drepturilor copilului,

Campanii de
informare

anual

Reprezentantii
CZ
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2
Asigurarea
de

-asigurarea

de

consiliere

sociala,

religioasa

si Rapoarte de activitate

permanent

Reprezentantii
CZ

Anual

Reprezentantii
CZ

asistenţă,
tuturor psihologica
beneficiarilor,
în - contracte de colaborare cu institutiile publice implicate Fise de consiliere
realizarea
şi in furnizarea de servicii pentru copiii;
exercitarea
drepturilor lor
3

Informarea comunitatii
asupra tipurilor de
servicii oferite, asupra
modalitatilor
de
adresare, precum si
facilitarea contactului
cu acestea

Existenta materiale
-participare la evenimentele organizate in comunitate
lor publicitare de
-implicarea comunitatii in activitatile organizate si prezentare a
desfasurate in cadrul centrului
serviciilor oferite

4

Asigurarea formarii
profesionale continue
si permanente a tuturor
categoriilor de personal

-dezvoltarea de parteneriate cu formatori acreditati ;
Participarea
-asigurarea participarii angajatilor la cursuri de formare angajatilor la cursuri
continua
de formare continua
-formare din sursa interna

Anual

Primaria
Parscov

5

Amenajarea unei
rampe la intrarea in
centrul de zi pentru
persoanele care
utiizeaza fotoliu rulant

Realizarea demersurilor necesare pentru intocmirea
documentelor construirii rampei

Decembrie
2020

Primaria
Parscov

Decembrie
2020

Primaria
Parscov

Primaria
Parscov

Promovarea
serviciilor pe site-ul
Primariei Parscov

Intocmirea
proiectului de
construire
Obtinerea autorizatiei
de construire
Executarea lucrarii

6

Amenajarea unei alei
betonate care sa faca
legatura intre cladirea
Centrului de Zi si

Aprovizionarea cu materiale necesare amenajarii aleei
Executarea lucrarii

Realizarea aleei
betonate care face
legatura intre cele
doua cladiri ale CZ
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cladirea unde se afla
blocul alimentar
7

Realizarea igienizarii
generale a spatiului
centrului

Parscov

Aprovizionarea cu materiale necesare igienizarii
centrului gen- var, vopsea, materiale de reparatii pereti
etc.

Varuirea, repararea
peretilor interiori ai
centrului de zi si ai
blocului alimentar

O data pe an

Primaria
Parscov

2020-2022

Primaria
Parscov

2020-2022

Primaria
Parscov

Vopsirea lemnariei
8

Extinderea spatiilor de
lucru cu copiii

In situatia eliberarii spatiilor ocupate de gradinita nr. 3,
se propune amenajarea unui spatiu pentru petrecerea
activitatilor de recreere si socializare pt copii

Zugravirea peretilor
Achizitionarea de
mobilier adecvat
Instalarea
computerelor

9

Punerea in functiune a
unitatilor centrale,
telefon/fax, oferite
prin sponsorizare

Achizitionarea de tastaturi, monitoare, mouse-uri
Aducerea cablurilor de internet in interiorul centrului \

Punerea in functiune a aparatelor sus-amintite

Abonament pentru
internet
Cumpararea/primirea
prin sponsorizari de
tastaturi, monitoare,
mouse-uri

10

Inlocuirea tamplariei
din lemn cu tamplarie
de tip termopan

Prinderea lucrarii in proiectul de buget al Primariei
Parscov

Contractarea unei
firme autorizate care
sa execute lucrarea

2020-2025

Primaria
Parscov

11

Inlocuirea centralei
termice

Achizitionarea unei centrale termice

Achizitionarea
centralei si punerea in

2020-2025

Primaria
Parscov
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Reamenajarea spatiului
de joaca

Punerea in functiune a noii centrale termice

functiune a acesteia

Prinderea lucrarii in proiectul de buget al Primariei
Parscov

Intocmirea
proiectului
Obtinerea autorizatiei
de construire
Executarea lucrarii

COORDONATOR CENTRU,
Pr. SORIN BRANISTE

2022

Primaria
Parscov

