ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI
H O T Ă R Â R E A Nr. 17
pentru aprobarea înfiinţării Centrului de zi „Trestiana”
Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data
de 12 martie 2012;
Având în vedere:
- Acordul de grant nr. 117 PIP/13.12.2011 încheiat între Fondul Român de Dezvoltare Socială şi Comuna
Răducăneni, Judeţul Iaşi pentru realizarea, în folosul comunităţii rome, a proiectului integrat „Un drum
nou pentru o viaţă mai bună”;
- obligaţiile asumate prin Hotărârea nr. 50/21.09.2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru
aprobarea instrumentării proiectului integrat „Un drum nou pentru o viaţă mai bună”, modificată şi
completată prin Hotărârea nr. 58/17.10.2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni;
- Referatul şi proiectul de hotărâre ale primarului comunei, înregistrate sub nr. 1013/2012, prin care
propune înfiinţarea unui Centru de zi pentru prevenirea abandonului şcolar pentru copiii din comunitatea
de romi din zona Trestiana, ca şi componentă socială a proiectului integrat „Un drum nou pentru o viaţă
mai bună” , precum şi aprobarea statului de funcţii al centrului;
- Hotărârea nr. 12/20.02.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru desfiinţarea „Centrul
de resurse pentru familii aflate în dificultate”, compartiment în cadrul Serviciului Public de Asistenţă
Socială şi implicit a celor două posturi de natură contractuală care existau în cadrul compartimentului;
- Adresa cu nr. 27093/06.12.2011 a Instituţiei Prefectului Iaşi prin care se comunică faptul că numărul
maxim de posturi pentru anul 2012 nu se modifică faţă de anul 2011;
- Avizul înregistrat sub nr. 1213/2012, al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 1172/2012;
În conformitate cu prevederile:
- art. 119, alin. (1), alin. (2) şi alin. (3), art. 125, alin. (1) şi art. 127 din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011;
- Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru
completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar;
- art. 36 alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul:
- art. 41, alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
- art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 –. Se aprobă înfiinţarea unui Centru de zi pentru prevenirea abandonului şcolar pentru
copiii din comunitatea de romi din zona Trestiana, ca şi componentă socială a proiectului integrat „Un
drum nou pentru o viaţă mai bună”.
Art. 2 – Centrul de zi menţionat la art. 1 se va numi Centrul de zi „Trestiana”, iar ca mod de
organizare se constituite ca un compartiment distinct, cu două posturi de natură contractuală, în cadrul
Serviciului Public de Asistenţă Socială.
Art. 3 – Se aprobă statul de funcţii al Centrului de zi „Trestiana” după cum urmează:
Nr.
Funcţia
Nivel
Clasa de
Grad
Gradaţia
Salariul
crt.
contractuală de
studii
salarizare
profesional/grad
de bază
(lei/lună)
execuţie
1
Educator
M
24
700
2
Asistent medical
M
24
700
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Art. 4 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Serviciului Public de
Asistenţă Socială Răducăneni şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.
Dată astăzi 12 martie 2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,
SCRIITORU GHEORGHIŢĂ

Contrasemnează
Secretarul comunei
Bumbaru Cătălin

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al
Comunei Răducăneni.
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