
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea denumirii serviciului social de zi "Centrul de zi pentru copii aflați 
în situație de risc de separare de părinți" Vînători Neamţ  în „Centrul socio-educativ”  

Vînători Neamţ 
 

Consiliul Local al comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ: 
 Având în vedere : 
 Expunerea de motive nr.617 din 02.02.2018 a doamnei Maria Petrariu - primarul 
comunei Vînători-Neamţ; 
 Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrat sub 
nr.617 din 02.02.2018; 
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vînători-Neamţ; 

Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu 
modificările si completările ulterioare; 

Prevederile Hotărârii nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale; 

Prevederile Ordinului nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 
pentru centrele de zi, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.36, alin. (2) lit.a, ale art.45, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea denumirii serviciului social "Centrul de zi pentru copii 
aflați în situație de risc de separare de părinți” Vînători Neamţ, în “Centrul socio-educativ”  
Vînători Neamţ.  

Art.2. Se aprobă modificarea denumirii serviciului social "Centrul de zi pentru copii 
aflați în situație de risc de separare de părinți” Vînători Neamţ, în “Centrul socio-educativ” 
Vînători Neamţ,  din Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social,  
conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3.Se aprobă modificarea denumirii serviciului social "Centrul de zi pentru copii 
aflați în situație de risc de separare de părinți” Vînători Neamţ, în “Centrul socio-educativ” 
Vînători Neamţ, din organigrama  conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 



Art.4.Se aprobă modificarea denumirii serviciului social "Centrul de zi pentru copii 
aflați în situație de risc de separare de părinți” Vînători Neamţ, în “Centrul socio-educativ” 
Vînători Neamţ, din  statul de funcții,  conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
          Art.5.Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea orice altă prevedere 
contrară.  

Art.6.Serviciul Public de Asistenţă Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.7.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate.  
Nr. 13  
Din 14.02.2018                             

Preşedinte de şedintă: 
Consilier,  Alexandru CIUBOTARU 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                                                                                                        Contrasemnează, 
                                                                                                                                               Secretar,                                                                     

                                                                                                                       Alina-Iuliana FLOŞ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :  15  
   Pentru  :    15  
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-                                                                                            
 
 
 
 
 



 

PROIECT 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea denumirii serviciului social de zi "Centrul de zi pentru copii aflați 
în situație de risc de separare de părinți" Vînători Neamţ  în „Centrul socio-educativ”  

Vînători Neamţ 
 

Consiliul Local al comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ: 
 Având în vedere : 
 Expunerea de motive nr.617 din 02.02.2018 a doamnei Maria Petrariu - primarul 
comunei Vînători-Neamţ; 
 Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrat sub 
nr.617 din 02.02.2018; 
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vînători-Neamţ; 

Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu 
modificările si completările ulterioare; 

Prevederile Hotărârii nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale; 

Prevederile Ordinului nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime  obligatorii 
pentru centrele de zi; 
 În temeiul art.36, alin. (2) lit.a, ale art.45, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea denumirii serviciului social "Centrul de zi pentru copii 
aflați în situație de risc de separare de părinți” Vînători Neamţ, în “Centrul socio-educativ”  
Vînători Neamţ.  

Art.2. Se aprobă modificarea denumirii serviciului social "Centrul de zi pentru copii 
aflați în situație de risc de separare de părinți” Vînători Neamţ, în “Centrul socio-educativ” 
Vînători Neamţ,  din Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social,  
conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3.Se aprobă modificarea denumirii serviciului social "Centrul de zi pentru copii 
aflați în situație de risc de separare de părinți” Vînători Neamţ, în “Centrul socio-educativ” 



Vînători Neamţ, din organigrama  conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art.4.Se aprobă modificarea denumirii serviciului social "Centrul de zi pentru copii 
aflați în situație de risc de separare de părinți” Vînători Neamţ, în “Centrul socio-educativ” 
Vînători Neamţ, din  statul de funcții,  conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
          Art.5.Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea orice altă prevedere 
contrară.  

Art.6.Serviciul Public de Asistenţă Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.7.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate.  
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători-Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 

                                                                               Avizat pt.  legalitate, 
                                                                            Secretar, 

                                                                             Alina – Iuliana FLOŞ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.  617  din 02 .02.2018 

 
 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E 
 

 la proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii serviciului social de zi "Centrul de zi pentru 
copii aflați în situație de risc de separare de părinți" Vînători Neamţ  în „Centrul socio-educativ”  

Vînători Neamţ 
 

Proiectul “Centre socio-educative în comunele Cumpăna (judeţul Constanţa), Vînători-Neamţ 
(judeţul Neamţ) şi Prundeni (judeţul Vâlcea)” se afla in  perioada de sustenabilitate, incepand cu 01.02.2017, 
perioada in care se vor desfasura activitatile asumate prin capitolul sustenabilitatii din cererea de finantare,  
cu scopul de a oferi servicii integrate copiilor aflati in situatie de risc, ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinătate, precum remediere educaţională în vederea dezvoltării de competenţe şi implicit a performanţelor 
şcolare, consiliere vocaţională a copiilor, consiliere psihosocială a părinţilor/tutorilor şi activităţi alternative: 
ateliere de creaţie, activităţi sportive, schimb de experienta.  Pentru funcționarea in continuare a centrului, in 
vederea atingerii  obiectivelor proiectului pe termen lung, este necesar ca activitatea acestuia sa ia forma 
unui serviciu social, drept pentru care in 2016 s-a aprobat infiintarea centrului de zi sub denumirea de 
„Centrul de zi pentru copii aflati in situatie de risc de separare de parinti” Vinatori Neamt, denumire aplicata 
conform HG 867/2015-pentru aprobarea  Nomenclatorului serviciilor sociale.  

Ulterior  înființarii serviciului social de zi cu denumirea "Centrul de zi pentru copii aflați în situație 
de risc de separare de părinți" s-au efectuat demersuri  pentru  obținerea licentierii serviciului social la 
nivelul localității Vinatori-Neamt, in conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 
calitatii in domeniul serviciilor sociale, pentru respectarea măsurii impusa si de Agenția Naționala pentru 
Plați si Inspecția Sociala,  prin procesul-verbal de control nr. 223/21.09.2015.  
         In urma verificarilor documentelor depuse pentru licentiere  de catre reprezentantul Ministerului 
Muncii si a discutiilor purtate cu acesta, s-a ajuns la decizia de a schimba denumirea serviciului social de zi 
"Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți" Vînători Neamţ  în „Centrul 
socio-educativ” Vînători Neamt, pentru a  nu exista probleme  in perioada de sustenabilitate, mai ales ca se 
are in vedere extinderea acestui proiect.  
          Fata de cele constatate si mentionate consideram ca este impetuos necesar ca denumirea centrului sa 
fie aceeasi in toate documentele.  
          Ținând cont de prevederile legale în domeniu, propunem Consiliului local aprobarea Proiectului de 
hotărâre prezentat. 
 

 
Primar, 

jr. Maria PETRARIU 



                                      ROMÂNIA 
                               JUDEŢUL NEAMŢ 
                       COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
                          Str. Ştefan cel Mare, nr.174  
           Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
                              Nr.  617  din 02 .02.2018 

 
                                                              
 Aprob, 
                                                                                                             Primar, 
                                                                                                   jr. Maria PETRARIU  

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 la proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii serviciului social de zi "Centrul 

de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți" Vînători Neamţ  în 
„Centrul socio-educativ”  Vînători Neamţ 

 
 

Proiectul “Centre socio-educative în comunele Cumpăna (judeţul Constanţa), 
Vînători-Neamţ (judeţul Neamţ) şi Prundeni (judeţul Vâlcea)” se afla in  perioada de 
sustenabilitate, incepand cu 01.02.2017, perioada in care se vor desfasura activitatile asumate 
prin capitolul sustenabilitatii din cererea de finantare,   scopul fiind de a oferi servicii 
integrate copiilor aflati in situatie de risc, ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, 
precum remediere educaţională în vederea dezvoltării de competenţe şi implicit a 
performanţelor şcolare, consiliere vocaţională a copiilor, consiliere psihosocială a 
părinţilor/tutorilor şi activităţi alternative: ateliere de creaţie, activităţi sportive, schimb de 
experienta.   

Pentru funcționarea in continuare a centrului, in vederea atingerii  obiectivelor 
proiectului pe termen lung, este necesar ca activitatea acestuia sa ia forma unui serviciu 
social, drept pentru care in 2016 s-a aprobat infiintarea centrului de zi sub denumirea de 
„Centrul de zi pentru copii aflati in situatie de risc de separare de parinti” Vinatori Neamt, 
denumire aplicata conform HG 867/2015 - pentru aprobarea  Nomenclatorului serviciilor 
sociale.  

Ulterior  înființarii serviciului social de zi cu denumirea "Centrul de zi pentru copii 
aflați în situație de risc de separare de părinți" s-au efectuat demersuri  pentru  obținerea 
licentierii serviciului social la nivelul localității Vinatori-Neamt, in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, 
pentru respectarea măsurii impusa si de Agenția Naționala pentru Plați si Inspecția Sociala,  
prin procesul-verbal de control nr. 223/21.09.2015.  
         In urma verificarilor documentelor depuse pentru obtinerea licentierii,   de catre 
reprezentantul Ministerului Muncii si a discutiilor purtate cu acesta, s-a ajuns la decizia de a 
schimba denumirea serviciului social de zi "Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc 



de separare de părinți" Vînători Neamţ  în „Centrul socio-educativ” Vînători Neamt, 
pentru a  nu exista probleme si neconcordante in perioada de sustenabilitate, mai ales ca se 
are in vedere si extinderea acestui proiect.   
         Astfel, pentru a corespunde conditiilor impuse de HG 867/2015,  in vederea alinierii la 
standardele impuse de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, in scopul obtinerii licentierii 
centrului, implicit a serviciilor furnizate, in conditiile actuale, este necesara schimbarea 
denumirii centrului.  
          Fata de cele constatate si mentionate,  consideram ca este impetuos necesar ca 
denumirea centrului sa fie aceeasi in toate documentele, atat in documentele ce tin de partea 
de  sustenabilitate, cat si in cele necesare pentru obtinerea licentei de functionare al 
serviciului social.  
          Având în vedere cele expuse şi ţinând cont de prevederile legale, propunem Consiliului 
local modificarea denumirii serviciului social de zi "Centrul de zi pentru copii aflați în 
situație de risc de separare de părinți" Vînători Neamţ  în „Centrul socio-educativ” 
Vînători Neamţ, totodata si  modificarea denumirii din regulamentul de organizare si 
funcționare al centrului, din organigrama si din  statul de personal. 

 
Serviciul Public de Asistenta Sociala 

         șef serviciu - Ana Maria DAVID                                        



 
 


