
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL      

                                                             

H O T A R A R E 

privind  aprobarea înfiinţării Centrului de Zi pentru copii aflaţi în situatii de risc şi 

abandon şcolar 

 

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinara  din data de 26.03.2010. 

Având în vedere necesitatea  înfiinţării unui Centru de Zi pentru copii aflaţi în 

situaţii de risc şi abandon şcolar. 

 Tinand seama de referatul nr. 2743/2010 inaintat de Serviciul Public Comunitar de 

Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Huedin, prin care se propune înfiinţarea Centrului 

de Zi pentru copii.  

 Având în vedere  proiectul de hotărâre nr. 3000/2010 inaintat de primar şi avizat de 

comisia de administratie publică la şedinţa din data de 22.03.2010. 

 Luând în considerare prevederile art.  36, alin. 2, lit. c, d,  alin.5, lit.a, alin.6, lit.a, 

pct. 2  şi  art. 45,  din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu 

Legea 286/2006. 

     H O T A R A S T E 

 

 Art.1. Se  aprobă înfiinţarea CENTRULUI DE ZI,   pentru copii aflaţi în situaţii  de 

risc şi abandon şcolar  în imobilul situat pe str. Horea nr. 78, suprafata terenului de 1067,8 

mp şi  suprafata clădirii de 572 mp. 

 Art.2. Se aproba asigurarea contributiei proprii a Consiliului Local Huedin, în 

procent de 9% din costul total al proiectului. 

 Art.3. Se aproba mentinerea destinaţiei clădirii reabilitate şi amenajate pentru 

furnizarea de servicii sociale, pe o perioada de minim 10 ani de la darea în funcţiune. 

 Art.4. Se aproba Organigrama Serviciul CENTRULUIDE ZI pentru copii aflati in 

situatii de risc şi abandon şcolar. 

 Art.5. Se aproba asigurarea din bugetul propriu costurile de întreţinere şi reparare 

a clădirilor şi a cel puţin 50% din valoarea costurilor de funcţionare a serviciilor ce rezultă 

în urma  subproiectului atât cât va fi necesar, dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în 

funcţiune a acestora. 

 Art.6. Se aprobă angajamentul de a asigura accesul  personalului angajat în cadrul  

noului serviciu comunitar  creat, la cursurile de formare  organizate de participarea la 

aceste cursuri. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se  încredintează Primarul 

orasului Huedin si  serviciul de asistenta sociala din cadrul Primariei Huedin. 

 

 

 

Nr. 33/26.03.2010     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenţi:  13 

       Votat pentru :  13   

        

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Farkaş Marius     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

 


