JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL COMUNA STANESTI

HOTARARE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local Stanesti nr. 11 din 30.03.2010
de înfiinŃare a Centrului de zi pentru copii – Comuna Stanesti, judeŃul Giurgiu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STANESTI jud. GIURGIU, avind in
vedere:
- referatul compartimentului de specialitate;
- expunerea de motive a primarului comunei;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate;
- raportul de avizare al comisiei juridice si aparare;
-art.36 (2) lit.c, art. 124 din Legea 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
-art. 2, 12 din Legea 213/1998 – Legea privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 107 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor
copilului;
-anexa 2 din H.G.R. nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare şi funcŃionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa,
precum şi a celor de protecŃie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea
părinŃilor săi;
-anexa la Hotararea guvernului nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului NaŃional de
acŃiune privind abandonului copilului de către familie;
-art. 1 si art.4 din H.G.R. 928/2007 pentru ratificarea Acordul-cadru de împrumut
dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
-art. 9 din Ordinul 219/2006 privind activităŃile de identificare, intervenŃie şi
monitorizare a copiilor lipsiŃi de îngrijirea părinŃilor pe perioada în care aceştia se află la
muncă în străinătate;
-anexei nr. 1 la Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii pentru centrele de zi;
-anunŃul de informare cu privire la procedura de atribuire a contractului de finanŃare
nerambursabilă pentru servicii sociale în cadrul Proiectului ,,Servicii comunitare de
prevenire a sepărării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”;
In temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2ool privind administratia publică locală,
republicata
HOTARASTE
Art. 1. Se modifica Art.4 din Hotararea Consiliului Local Stanesti nr. 11 din 30.03.2010
de înfiinŃare a Centrului de zi pentru copii – Comuna Stanesti, judeŃul Giurgiu care va avea
urmatoarea forma:
,, (1)Comuna Stanesti va pune la dispozitia subproiectului suma de 15,204 euro,
defalcata astfel: 1,804 euro valoarea terenului pus la dispozitie, 10,000 euro valoarea cladirii
pusa la dispozitie, 2,600 euro cheltuieli conform cap. 1 si 800 euro cheltuieli cu verificarea de
calitate si obtinerea avizelor si autorizatiilor de construire.
(2)Cheltuielile aferente capitolului 1 sunt defalcate astfel: 1.1 evaluarea nevoilor si a
grupului tinta - 500 euro, 1.2 pregatirea si elaborarea subproiectului – 500 euro, 1.3 campanii
pentru informarea publicului – 450 euro, 1.4 obtinere certificate de urbanism si pregatirea
studiului de prefezabilitate – 700 euro si 1.5 servicii de evaluare a terenului/cladirii puse la
dispozitia subproiectului – 450 euro.
(3)Cheltuielile aferente cap. 4 sunt defalcate astfel: 300 euro cheltuieli cu verificarea de
calitate a proiectarii la cerinte esentiale – 4.2. si 500 euro cheltuieli cu obtinerea autorizatiei de
construire si acorduri, avize – 4.4. “

Art. 2. Celelalte articole ce nu fac obiectul prezentei hotarari raman nemodificate.
Art. 3. Secretarul comunei va redacta hotararea astfel modificata si o va atasa la proiect.
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