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H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 451 din 27.01.2014 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând : 

 - Nota de fundamentare nr. 394 din 13.01.2014 a Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 

  - Raportul nr. 960 din 03.02.2014  al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr. 1072 din 05.02.2014 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr.1058 din 05.02.2014 al Comisiei economico-financiară şi 

agricultură; 

 - Raportul nr. 1045 din 05.02.2014 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile Titlului IV al Cărţii I din Codul Civil al României; 

 - prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială cu completările şi 

modificările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei         

nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile 

sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizor; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea 

Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de 

asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 43 din 06.07.2010 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico economici ai 

obiectivului de investiţii „Extindere, reabilitare termică şi dotare Centru de îngrijire şi 

asistenţă, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, în vederea obţinerii unei finanţări 

nerambursabile în cadrul Programului  Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 3, Domeniul de intervenţie 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 
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 - prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi alin.(5) lit.a) pct.2 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1(1) Se înfiinţează „Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia”, 

persoană juridică de drept public, fără personalitate juridică. 

(2) Denumirea persoanei juridice înfiinţată potrivit alin.(1) este „Centrul de Zi 

pentru Persoane Vârstnice Slobozia” şi va fi folosită în toate documentele care 

emană de la aceasta. 

(3) Sediul „Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia” este în 

municipiul Slobozia, str. Lacului nr.6, judeţul Ialomiţa. 

(4) Obiectul de activitate al „Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice 

Slobozia” îl constituie furnizarea următoarelor servicii sociale specializate : 

- activităţi de socializare 

- activităţi de informare 

- activităţi de stimulare a memoriei 

- activităţi de asistenţă şi consiliere 

- asistenţă socio-medicală a persoanelor vârstnice 

- educaţie pentru sănătate 

- grupuri de discuţii 

- activităţi sociale, culturale, recreative 

- activităţi, teme la propunerea membrilor centrului. 

 

Art.2  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a ” Centrului de 

Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia” , prevăzut în anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art.3(1) „Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia” se înfiinţează şi se 

organizează în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa, care va exercita, prin organele sale de administrare, toate 

drepturile şi îndeplini obligaţiile ce revin potrivit legii persoanei juridice nou 

înfiinţate. 

(2) „Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia”, ca persoană juridică 

fără personalitate juridică, nu este supusă înregistrării şi dobândeşte capacitatea 

de a avea drepturi şi obligaţii de la data intrării în vigoare a actului de înfiinţare. 

 

Art.4(1) „Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia” beneficiază de 

patrimoniu alcătuit din totalitatea bunurilor imobile şi mobile puse la dispoziţie de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în cadrul 

căreia funcţionează, bunuri pe care le va folosi în mod gratuit. 
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 (2) Acoperirea cheltuielilor izvorâte din folosirea bunurilor mobile şi imobile 

cade în sarcina Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomiţa. 

 

Art.5 Personalul de specialitate care îşi va desfăşura activitatea la „Centrul 

de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia”, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta 

hotărâre, este personal încadrat în aparatul propriu al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând să fie desemnat de către 

directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomiţa. 

 

Art.6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

aducerii la cunoştinţă publică. 

 

 Art.7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se 

comunică, spre ducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând a fi publicată 

pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

         PREŞEDINTE                                                Contrasemnează, 

                   Secretarul judeţului Ialomiţa 

  Vasile Silvian CIUPERCĂ         Adrian-Robert IONESCU 
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