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H O T Ă R Â R E 
 

 
REFERITOR LA:  Modificarea Anexei nr. 3 din HCL nr. 21 din 28.02.2007  

    privind Aprobarea Planului strategic al Centrului de zi „Cristina” 
    Caracal în domeniul serviciilor sociale în perioada 2006 – 2011, 
    a Codului Etic al personalului angajat în cadrul instituţiei publice 
    specializate de asistenţă socială Centrul de zi „Cristina” Caracal 
    şi a Cartei drepturilor persoanelor care beneficiază de servicii  
    sociale. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE: Având în vedere că în Carta beneficiarilor era 

prevăzută limita de vârstă 17-18 ani pentru beneficiarii de servicii acordate de către 
Centrul de zi „Cristina”, se impune modificarea acestui paragraf motivat de faptul că 
există beneficiari ce urmează cursurile clasei a XII şi au vârsta mai mare de 18 ani. 

De asemenea se impune şi modificarea procedurii de stabilire a accesului  la 
serviciile centrului, de evidenţă şi încetare a prestării acestor servicii. 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 3595 din 20.03.2008   al coordonatorului Centrului 

de zi Cristina; 
 - O.M.M.S.F. nr. 383/2003 pentru aprobarea standardelor generale de calitate 
privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către 
furnizor; 
 - OG nr. 68 /2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - HG 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
OG 68/2003; 
 - HG 1007/2005 privind modificarea HG 539/2005 pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială; 
 - Legea nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social; 
 - Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, 
cereri, sesizări ale Consiliului local; 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată; 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
HOTĂRĂŞTE: 

 
ART.1. Aprobă modificarea Anexei nr. 3 din HCL nr. 21 din 28.02.2007- Carta 

drepturilor persoanelor care beneficiază de servicii sociale-, conform Anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 

 



 
 
ART.2. Direcţia Ad-ţie Publică locală, Juridic-Contencios şi Centrul de zi 

„Cristina”, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
ART.3.  Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor 

fizice şi juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 
          CLAUDIU MATEI 
                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
                                                                                         GHEORGHE CĂRIGOIU 
Nr._________/ 
___________ 
 


