
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 5 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi „Trestiana”  

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din 

data de 25 ianuarie 2013; 

Având în vedere: 

- Acordul de grant nr. 117 PIP/13.12.2011 încheiat între Fondul Român de Dezvoltare Socială şi 

Comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, acord ce are ca obiect finanţarea nerambursabilă a proiectului 

integrat „Un drum nou pentru o viaţă mai bună”; 

- Hotărârea nr. 50/2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea instrumentării 

proiectului integrat „Un drum nou pentru o viaţă mai bună”, cu modificările şi completările aduse prin 

Hotărârea nr. 58/2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni; 

- Hotărârea nr. 17/2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea înfiinţării 

Centrului de zi „Trestiana”, ca şi componentă socială a proiectului integrat „Un drum nou pentru o 

viaţă mai bună”; 

-  referatul şi proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr. 351/2013, ale primarului comunei prin care 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Centrului de zi „Trestiana”;  

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 507/2013 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 

al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 468/2013; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi lit. d), alin. (3), lit. b) şi alin. (6), lit. a), 

pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic – (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi 

„Trestiana”,  regulament prevăzut în Anexa parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                           (2) – Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

             Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre tuturor persoanelor interesate, 

Serviciului Public de Asistenţă Socială, Centrului de zi „Trestiana” precum şi Instituţiei Prefectului 

Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

Dată astăzi 25 ianuarie 2013. 

 

 

 

                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                              Consilier local,   

 

                                         ARUŞTEI DUMITRU 

 

                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                       Contrasemnează  

                                                                                                                                                                 Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                     Bumbaru Cătălin  

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 13 consilieri locali dintre cei 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni. 

 


