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CONSILIUL LOCAL AL MLTNICIPIULUI LUGOJ

uorAnAnnn
privind infiinfarea Seruiciului Crege in cadrul Direcfiei de Asistenfi Sociali

Comuni tara din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Avdnd in vedere Referatul Direcliei de Asistenfa

din 15.05 .2009;

Sociald Comunitard nr. I 1.332

Ludnd in considerare avrze\e Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al

Municipiului Lugoj;
Avdnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local nr. 79 din 26.02.2009 privind

aprobarea funclionarii unei grupe de creqd in incinta Gradinilei cu Program Prelungit nr'

5, situata in municipiul Lugoj, Cartier Micro III, str. CeahlSului nr. 2l;

Avdnd in videre Legea 26312007 privind infiin!area, organizarea qi funcfionarea

cregelor;
Avdnd in vedere Ordinul 1955/1995 pentru aprobareaNormelor de igiena privind

unitalile pentru ocrotirea, educarea gi instruirea copiilor gi tinerilor;

i; .;;i"rmirate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) ti alin. (6) lit. a) pct. 1 9i 2

din Legea nr. Zl5l100l privind administrafia publicd locald - republicati, modificata 9i

completat6;
In temeiul art. 45 alin. (l) din Legea nr. 21512001, privind administralia publicd

locald - republ tcatd, modificatd 9i completatd,

H O T A R A $ r E  :

Art.l. - incepdnd cu data de 15.09.2009 se infiinleazd Serviciul Creqe, serviciu

ftra personalitate juridica, in cadrul Direcliei de Asistenld Sociald Comunitar[ din

subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, compus din Creqa nr. l, Creqa nt' 2

gi Crega nr. 3.
Art.Z. - (l) Se aprobd Organigrama, categoriile de personal qi numirul de

posturi ale Serviciului crege, conform anexelor 1 gi 2, care fac parte integrantd din

prezenta hotdrdre.
(2) Serviciul Crege, infiinlat potrivit prezentei hotdrdri preia personalul existent

la cre$a care se afl6 in subordinea- Spitalului Municipal Lugoj, iar posturile rdmase

vacante vor fi ocupate prin concurs/examen' conform legii.

(3) Hotardrea Consiliului Local nr. 6l din 26.02.2009 privind aprobarea

organigramei, num6rului de personal, statului de funclii qi a listei funcliilor publice ale

Direcliei de Asistenld Sociala Comunitard se modifica in mod corespunzdtor qi urmeazd

a fi supusd aprobirii Consiliului Local'
(4) Regulamentul de organrzare qi funclionare al Serviciului Creqe va fi supus

aprobarii consiliului Local al MJnicipiului Lugoj in termen de 30 de zile de la adoptarea

prezentei hot6rAri gi va face part; integranta din Regulamentul de otganrzarc qi

iunclionare al Direcliei de Asistenfa Sociald Comunitard'
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Art.3. - Modificdrile in structura bugetului local pe anul 2009, corespunzdtor
pr.u"drtilon prezentei hotirdri se vor aproba prin Hotirdre a Consiliului Local in luna
iulie a anului 2009.

Art.4. - indeplinirea prevederilor prezentei hotiriri se incredinleazd Direcfiei de

Asisten{d SocialS ComunitarA.
Art.s. - Prezenta hottrrdre se comunicE:
- Instituliei Prefectului, judegul Timig;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Serviciului administrafie local6, juridic;
- Direcfiei economice;
- Direcfiei de Asistenfd Sociald Comunitari;
- Spitalului Municipal Lugoj;
- Grddinilei cu Program Prelungit nr. 5;
- Gridinilei cu Program Prelungit nr. 4;
- Celor interesa{i, prin publicare 9i afiqare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
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