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 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 

CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROIECT de HOTĂRÂRE 
Nr.2033 din 09.03.2022 

privind  înfiinţarea serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice, în sat.Bobeica, 
Com.Izvoarele Sucevei, jud.Suceava 

 
 Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 

 Având  în vedere: 

 referatul de aprobare înregistrat sub nr.2034/09.03.2022, prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de  specialitate al 
primarului, înregistrat  sub  nr. 2035/09.03.2022; 

 avizul Comisiei  de  specialitate din cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  
nr. ________/__________; 

 Art.2-3, art.5, art.8-art.11, art.38-art.41 din Legea asistenţei sociale 
nr.292/2011, cu modificările si completările ulterioare; 

 Art.1, art.7 alin.1 lit.c, art.18-art.21, art.27-art.28 din Legea nr. 17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice,republicată cu modificările si 
completările ulterioare; 

 Art.1, art.3-art.5, art.13 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale; 

  Hotărârea Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012; 

 Art.2 alin.3 si Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de 
organizare si funcţionare a serviciilor sociale; 

 Ordinul Ministrului Muncii si Justiţiei Sociale nr.29/2019 pentru aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 
sistemul de protecţie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate în 
dificultate, precum si a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate 
în sistem integrat si cantinele sociale; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art.154 alin.1 si 
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului nr.2034/09.03.2022 
privind înfiinţarea serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice, în sat.Bobeica, 
Com.Izvoarele Sucevei, jud.Suceava, în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, 
înregistrat la nr. 2036/09.03.2022 și care a făcut obiectul: 
         
 -afișării pe site-ul instituției www.primariaizvoarelesucevei.ro, la secțiunea 
Anunțuri, subsecțiunea Acte supuse consultării publice. 

 
 
 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/
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HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1:Se aprobă înfiinţarea serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice, 
în sat.Bobeica, Com.Izvoarele Sucevei, jud.Suceava, cod serviciu social 8810CZ-V-II, 
acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.002379. 
 Art.2:Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social 
Centru de zi pentru persoane vârstnice în sat.Bobeica, com.Izvoarele Sucevei, 
jud.Suceava. 
 Art.3.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Izvoarele Sucevei, prin aparatul de resort.  

Art.4:Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios 
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare 
           Art.5:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, Instituției 
prefectului - județul Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea în Monitorul 
Oficial Local pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
 
 
 

Iniţiator,                         Avizează  
Primar,                   Secretarul general al comunei, 
 

     Mihail MECHNO                                    Cătălina JURAVLE               
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