ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectelor “Centrul de cazare temporară a persoanelor fără
adăpost” şi “O nouă şansă” şi darea spre administrare a imobilului din Bacău, str. Henri
Coandă, nr. 9 către Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău începând cu data de
01.09.2006
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
Având în vedere:
- Legea nr. 47/2006 privind sistemul de servicii sociale;
- Hotărârea de Guvern nr. 1007/2005 privind modificarea H.G. 539/2005 pentru aprobarea
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum
şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile
sociale;
- Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările aduse de Legea nr. 515/2003 şi O.G. nr. 86/2004;
- Dispoziţiile art. 125 alin. (1) coroborat cu art. 38 alin. (5) lit. „a” si alin.6 lit. „a” din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu toate modificările şi completările
ulterioare inclusiv prin Legea nr. 286/2006;
- Hotararea de Guvern nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Nationale de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale;
- Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
toate modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003, privind finantele publice
locale aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.108/2004;
- Referatul nr. 14083/17.08.2006 al Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului
Bacău;
– Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.
În baza dispoziţiilor art. 38 (2) lit. c şi ale art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prin Legea nr.
286/06.07.2006
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – (1) Se aprobă depunerea proiectelor “Centrul de cazare temporară a persoanelor
fără adăpost” şi “O nouă şansă” de către Serviciul Public de Asistentă Socială Bacău la
Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Nord-Est, asa cum a fost lansat “ Programul Phare 2004-

2006, Coeziunea Economica si Sociala” – licitatia deschisa pentru linia Bugetara
Phare/2004/016-772.04.02 – proiecte servicii sociale;
Art.2.- (1) Se aproba darea în administrare a imobilului din Bacău, str. Henri Coandă, nr.
9 către Serviciul Public de Asistenţa Socială Bacău începând cu data de 01.09.2006;
(2) Imobilul din Bacău, str. Henri Coandă, nr. 9 face parte din domeniul public al
municipiului Bacău şi se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău,
conform Hotărârii de Guvern nr. 378 din 28.04.2005 privind trecerea cu titlu gratuit a unui
imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale “Apele
Române” în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al
municipiului Bacău, judeţul Bacău;
Art. 3. -Finanţarea proiectelor se va face în conformitate cu linia bugetară
Phare/2004/016-772.04.02. după cum urmează: 80% din totalul costurilor eligibile este
finanţare nerambursabilă Phare şi 20% din totalul costurilor este cofinanţare a Consiliului
Local Bacău prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău.
Art. 4. – Implementarea şi monitorizarea proiectelor de mai sus vor fi realizate de către
Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUPU GABRIEL- STĂNICĂ

Nr. 229
Din 31.08.2006

IGh/NG/Ds.I-A-4/Ex.1

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

