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DrsPozrTrA NR.2s
privind aprobarea frecventdrii cursurilor centrului de zi cornqti

de c6tre minorul Pet

Cosmin-Gabriel

Primarul comunei Miroslava, judetul Iaqi.
Avdnd in vedere :
Mirosl
- cererea domnului Petrea Constantin, cu domiciliul in sat Corneqti, comuna Cosmi
Petrea
sdu,
fiul
pentru
judelul Iagi, prin care solicitd, in calitate de reprezentant legal
incePAnd cu data
bUri.t. inscrierea minorului la Centrul de Zi penlru CoPii Corneqti,

Cosmin-Gabriel;
Popescu Ioana - coordon
-referatul inregistrat sub nr.521109.01.2015, prin care d-na
de acordare a serviciilor sociale
al Centrului de zi Cofueqti, propune incheierea contractului
centru pentru minorul Petrea Cosmin-Gabriel;
privind aproba
- prevederile Hot6r6rii Consiliului Local Miroslava nr.62131.I0.2012,
Centrului de zi Cornegti;
rsrrv!rv
ll Jl funcliondrii
infiinldriigi
promovarea drepturi
- pr.u.aeiite art.108 Jin Legea nr.Zl)lZOO4 privind pr teclia 9i
L

copilului;

,-,r r^,^ ^:_.
mint
prevederile ordinului nt.2412004 pentru aprobarea standardelor

pentru Centrele de

z\;

prevederile H.G. nr.1438l2OO4 pentru aprobarea regulamentului
gi funcfionare a serviciilor de prevenire
a copilului lipsit temporar sau
special5
in temeiul art. 63 lit.e), art. 68
privind administralia publicd locald, cu

-

cadru de organi

si de

nr.2l

DISPUNE

n[scut la
incepdnd cu data de 14.01 .2015, minorul Petrea Cosmin-Gabriel,
lui Petrea Cosntantin Ei P
de 04 noiembrie 2lll, in municipiul Iaqi, judelul Iaqi, fiul
judelul

Art.l.

cu domiciliul in satul Cornegti, comuna

Miroslava,
de Zi
Centrului
cadrul
din
C.N.P. :5011104226796, va frecventa cursurile

Ldcrimioara,

pentru

Cornegti.
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in termen de 30
Art,z. Persoana nemullumitd Se poate adresa autoritatii publice emitente,
revocdrii, in tot sau in parte, a
de zile de la data comunicdrii actului administrativ, in vederea
acestuia.

Art.3. Prezenta disPozilie se

va

coordonatorului Centrului de zi Corne;ti, rep
Gabriel, Compartimentului de Asistenfd Soci
aparatului de specialitate al primarului comunei
pentru controlul legalitafl i actului administrativ'
Miroslava, astdzi, 14 ianuarie 201 5
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P

entru

Ie

gal itate

Secretar
Ursanu AncPla-Lenufa
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