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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi 

„Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra” 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de ……………..…,  
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de Specialitate al Centrul 

de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra” din Direcţia de Asistenţă Socială 
Braşov înregistrat cu Nr. …………. din …………………., prin care s-a propus aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de îngrijire de zi 
pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra”,   

Având în vedere prevederile art. 9, alin. (1), lit. b); art. 27, alin. (1); art. 35, alin. (1); art. 
73, alin. (1); art. 136, alin. (1), lit a) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare; art.1, alin. (2); art. 5, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 
nr. 2 din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare 
ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și 
completările ulterioare; Anexa nr. 2 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii 
de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei 
de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi 
serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către 
acestea; O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, cu 
modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 31/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării 
copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, 
temporar sau definitiv, de părinţii săi; H.C.L. nr. 71/2003 privind înfiinţarea şi organizarea 
Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, republicată; 

 În temeiul art. 10; art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2; art. 45, alin. (1) şi 
art. 115 alin, (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 REPARTIZAT LA COMISIILE CONSILIULUI LOCAL NR.: 
………………………………………. 

 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BRASOV 

JR. ADRIANA GORAN 



 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  Începând cu data de …………………. se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii 

de risc Astra”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Începând cu data de …………………, HCL nr. 682/2015 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrului de îngrijire 

de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra”, îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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crt. 

Atribuţia şi funcţia publică Prenumele şi numele  Data Semnătura 

1 Iniţiator: 
Primarul Municipiului Braşov 

George Scripcaru 
  

2               Viceprimar Costel Mihai   

3 Director General   Mariana Topoliceanu   

4 Director General  Adjunct Anca Gîţeiu   

5 Verificat Şef Serviciu Ioana Moane   

6 Elaborat:  
Psihopedagog 

Liliana Balazs 
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