
ROMANIA
JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL SEBE$
CONSILIUL LOCAL

HOT NR.23/2023
privind aprobarea Programului activitfl{ilor socio-culturale pe anul 2023 al Centrului de Zi
pentru Persoane Vflrstnice Sebeq, Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitf,fi qi

Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilitf,fi din suhordinea Direcfiei Generale de
Asisten{f, Socialf,, Medicalf, pi Comunitarl Sebeg

Consiliul Local al Municipiului Sebeq, judeful Alba;
intrunit in qedinfa public[ ordinard din data de 31.0L2023, ora 14,00;
LuAnd in dezbatere proiectul de hotilrdre privind Programului activitafllor socio-culturale

pe anul 20?3 al Centrului de Zi pentru Persoane Vfirstnice Sebeq, Centrului de Zi pentru Persoane
Adulte cu DizabilitSli Ei Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilit[il din subordinea Direcfiei
Generale de Asisten{E Social6, Medical6 qi Comunitar6 Sebeg;

Vdzand:
- referatul de aprobare nr.5409/19.0 | .2023 al iniliatorului la proiectul de hotErflre privind
aprobarea Programului activit[1ilor socio-culturale pe anul 20?3 al Centrului de Zi pentru Persoane

Vdrstnice Sebeq, CentruluideZi pentru Persoane Adulte cu DizabilitAli gi Centrului de Zi pentru
Copii cu Dizabilitali din subordinea Direcliei Generale de Asistenl6 Social[, Medicald qi

Comunitarfi Sebeq;

- raportul de specialitate nr.924120.01.2023 intocmit de Direcfia General[ de Asistentfl Social[,
Medicalh Ei Comunitard Sebeq, prin care se propune aprobarea Programului activitdlilor socio-
culturale pe anul 2023 al Centrului de Zi pentru Persoane Vdrstnice SebeE, Centrului de Zi pentru
Persoane Adulte cu Dizabilitfl1i Ei Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilitfii din subordinea
Direcfiei Generale de Asisten]d Socialfl, Medical[ Ei Comunitard Sebeg;

Avdnd avizul w.4412023 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanfe
qi avizul nr.4312023 al Comisie pentru inv6!6mdnt, culturd, sport, agrement, monumente istorice
proteclie social6, protectie copii, culte, sdnfltate qi familie din cadrul Consiliului Local al
Municipiului SebeE;

In baza prevederilor Punctul 34 - "Centre de zi de socializare Ei petrecere a timpului liber"
din Anexa la Hot[rflrea m. 867 1201 5 pentru aprob areaNomenclatorului serviciilor sociale, precum
qi regulamentelor cadru de organizare qi funclionare a serviciilor sociale, modificatd qi completatfl;

In temeiul art. 3, alin. 2 dinlegea ru, 27312006 privind finanlele publice locale, modificat[
qi completatd, coroborat cu art. 129, alin. 2, lit. d, art. 129, alin. 7, lit. b) din OUG nr. 5712019

privind Codul administrativ, modificat Ei completat;

in baza art. 139 din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modific[rile qi

completarile ulterioare ;
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Art. 1 Se aprobh Programul activit[1iIor socio-culturale pe anul 2023 al Centrului de Zi
pentru Persoane Vflrstnice SebeE din subordinea Direcliei Generale de Asisten![ Social[, MedicalS

Ei Comunitar[ Sebeg, conform Anexei nr. l, ce face parte integrantd,laprezenta hot6rfire;

Art. 2 Se aprob[ Programul activitdlilor socio-culturale pe anul 2023 al Centrului de Zi
pentru Persoane Adulte cu Dizabilitili, din subordinea Direcfiei Generale de Asisten{[ Social[,

Medicalfl qi Comunitar[ Sebeg, conform Anexei nr.2, ce face parte integrantd'laprezenta hot[rflre;
A#. 3 Se aprobd Programul activitfl1ilor socio-culturale pe anul 2023 al Centrului de Zi

pentru Copii cu Dizabilitflli din subordinea Direcliei Generale de Asistenf[ Sociala, Medicalfl qi

Comunitard Sebeg, conform Anexei nr. 3, ce face parte integrant6 la prezenta hot[rflre;
Art. 4 Ducerea la indeplinire a prezentei hotflrdri revine Direc]iei Generale de Asistenta

Sociald, Medicald Ei Comunitar[ Sebeq;

Art. 5 Prezenta hotfirflre poate fi atacata de c[tre persoanele indreptdfite, in termenul pi

condiliile prevflzute de legea 55412004 privind contenciosul administrativ, cu modific[rile qi

completfirile ulterioare.
Prezenta hotflrflre se va publica pe site-ul primfiriei pi in monitorul oficial al

Municipiului Sebeq qi se va comunica :

Sebeg Ia 31.01 .2fr23

PRE$EDTNTE DE $EDINTA
Consilier local, BOGDAN GAINAR VIOREL

CONTRASEMNE AZA
SECRETAR GENERAL

VLAD CRISTINA ELENAba
lW

\\\Total consilieri locali

Prezen(i

Pentru

impotrivd

Abfineri

Neparticipare la vot

19

t7

l7
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Anexa nr. 1 la HCL n ..2.3-

Programul activitlfilor socio-culturale pe anul 2023 al
Centrului de zi pentru persoane vffrstnice Sebeg

Nr.
crt.

Activitatea Perioada

1 " O zi specialfl pentru oameni speciali" - Aniversarea zilei de

naqtere pentru beneficiarii n6scufi in perioada ianuarie-martie
Martie

2 Balul M[(iporului Martie
J " Armonie Ei culoare" - expozilie cu picturi realizate de

beneficiari
Aprilie

4 Concurs de table intre beneficiarii centrului Mai
5 Competifii tematice pe diverse teme Trimestrial
6 " Educa{ie pentru sfin[tate" - prevenirea imboln[vii pi accidentflrii Trimestrial
7 " Relaxare in paEi de dans" Lunar
I Terapie ocupalionald ( tricotaj, cusut, confeclionare diverse

articole decorative, felicitflri manuale, origami, desen, pictur[,
etc.)

Sflptflmflnal

9 " Clubul seniorilor" - disculii qi dezbateri pe diverse teme
(culturale, religioase, s6nfltate, istorie, gastronomie, dolean[e,
op{iuni, hobby-uri, etc.)

Sflptamflnal

10. Jocuri de societate ($ah, table, c6rti, rummy, ) Sdptflmdnal
11. "Carnavalul prim[verii" Mai
t2. Pelerinaj la obiective cultural-spirituale - (urmeaz6 a se stabili

locatia)
Iunie

13. " O zi specialE pentru oameni speciali" - Aniversarea zilei de
na$tere pentru beneficiarii n6scuti tn perioada aprilie-iunie

Iunie

14. Vizitfl la CEminul pentru Persoane VArstnice Sebeq Iunie
15. Pelerinaj la obiective cultural-spirituale - (urmeaz[ a se stabili

locatia)
Iulie

16. Picnic in Parcul Arini Iulie
17. Concurs de rummy intre beneficiarii centrului August
18. " [Jn z0mbet pentru tine" - acfiune de caritate pentru familii

nevoiage
Semestrial

19. Pelerinaj la obiective cultural-spirituale - (urmeazfl a se stabili
loca{ia)

August

20. " O zi specialfl pentru oameni speciali" - Aniversarea zilei de
naqtere pentru beneficiarii nflsculi in perioada iulie-septembrie

Septembrie

21, " Respect qi prefuire pentru persoanele v6rstnice" - Balul
VArstnicului

Octombrie

22 Pelerinaj la obiective cultural-spirituale - (urmeaz[ a se stabili
loca{ia)

Octombrie

23 " Armonie qi culoare" - expozilie cu picturi realizate de
beneficiari

Decembrie

24 " O zi speciald pentru oameni speciali" - Aniversarea zilei de
naqtere pentru beneficiarii n6scuti in perioada octombrie -.
decembrie

Decembrie

25. " Feeria Crflciunului" - recital de colinzi susfinut de beneficiarii
centrului pi ddruire cadouri beneficiarilor

Decemhrie

26 "Revelion}A}4" - impreun6 primim noul an Decembrie

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBE$
VLAD CRISTINA ELENA

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONS. LOCAL BOGDAN GAID{AR VIOREI,,
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Anexa nr.2laHCL nr..,. 2.t/Xil*.1

Programul activitflfilor socio-culturale pe anul 2023 al
centrului de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitflti

Nr.
crt.

Activitatea Perioada

I ,,DC bete iub te" Februarie
2 " SA oferim cu drag un mdrti$or " Martie
J Acti diverse in aer liber Lunar
4 1t d5ruim zfimbete " - Ziua Mondialfl a sindromului

Down
2l martie

5 "Astflzi este ziua ta" - Aniversarea zilei de naqtere pentru
beneficiarii ndscuti in perioada ianuarie - martie

Martie

6. " $i ei meritd
Autismului

o qans6" - Ziua internalional[ de conqtientizare a 2 aprilie

7 ))
S a ne cunoaqtem intre noi" activitate realizatfl impreun[ cu

Persoane V6rstnicebenefi Centrulut de Ziclarll
Mai

8 " Pompierii prietenii noqtri" - activitate in parteneriat cu Serviciul
Voluntar S ideU Seb

Mai

9 ,,Astdzi este ziua ta " - Aniversarea zilei de naqtere pentru
beneficiarii tn oada lie - iunie

Iunie

10. " Educafie pentru siguran!fl" - activitate in parteneriat cu polilia
Municipiului Sebes

Iunie

11. Picnic in Parcul Arini iulie
12. " Satul romAnesc" - excursie la Muzeul Civilizaliei Populare

e Astra din Sibiu
Iulie

13. Pelerinaj la obiective cultural spirituale - (urmeaz6 a se stabili August

14. "Ast[zi este ziua ta" - Aniversarea zilei de naqtere pentru
beneficiarii nflscuti in perioada iulie - septembrie

Septembrie

15. "Azie noi" - Ziua or deschise Septembrie
16. Carnavalul toamnei Octombrie
T7, ,,D dar im ,t - Ziua or cu Dizabi 3 decembrie
18. ,,Ast6zi este ziua ta " - Aniversarea zilei de naqtere pentru

erioada octombrie - decembriebeneficiarii ln
Decembrie

19. " Miraco lul Cr[ciunului" - recital de colinzi susfinut de
beneficiari centrului dlruire cadouri la beneficiarii centrului

Decembrie

SBCRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBE$
VLAD CRISTINA ELENA

PRE$EDINTE DE $EDINTA
coNS. LOCAL BOGDAN4#FiAR vroREr,

ffi



Anexa nr. 3 Ia HCL ,r..,*.?./X

Programul activitf,tilor socio-culturale pe anul 2023 al

Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilitf,ti

PRE$EDINTE DE INTA SECRETAR GENERAL MUNICIPruL SEBE$
VLAD CRISTINA BLENA

PerioadaActivitateaNr.
crt.

Martie),unm" SA oferim cu1

21 martie2 preuni daruim z6mbete " - Ziua
sindromului Down

)) Mondiald a

Martie,, O zi din an este a ta " - Aniversarea zilei de nagtere pentru

erioada ianuarie - martie1n

)

2 aprilie" $i ei merit6 o Eans6" - Ziua internationalfl de

a Autismului
conEtientizare4

Mai" Micii pompieri" * Activitate in parteneriat cu S

Voluntar
erviciul

Situa ideU
5

Iunie6 " ZAmbet de
))

Iunie,7 ,, O zi din an este a ta" - Aniversatea zilei de nagtere pentru

ie - iunie1n

e8 noi" - Ziua lor deschise"Azig
Septembrie9 ,, O zi din an este a ta " - Aniversarea zilei de naqtere pentru

Iil nascu oada iulie -1n e

Octombrie10. ,,7 creativitate culoare"
3 decembriedar im" Diferi lor cu Dizabi)) Ziua11.
Decembrie,, O zi din an este a ta" - Aniversarea zilei de naqtere pentru

oada octombrie - decembrie1n

12.

Decembrie" Magia Cr[ciunului"- recital de co linzi suslinut beneficiarii
i dfiruire cadouri beneficiarilorcentrului

13.

Lunar14. Activit[ diverse in aer liber

CONS. LOCAL BOGDAN AR VIOREI-,

copiii ndscuti




