ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea actelor aditionale la cele patru
contracte de acordare de servicii sociale incheiate in data de 05.10.2004 intre
Consiliul Local al Municipiului Bacau prin Serviciul Public de Asistenta
Sociala si Asociatia Crestina de Caritate Misiune si Ajutor Olanda-RomaniaBetania.
In exercitarea atributiilor prevazute de lege, Consiliul Local al
Municipiului Bacau prin Serviciul Public de Asistenta Sociala desfasoara
activitati in domeniul protectiei copilului realizand parteneriate in vederea
dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului si tinerilor prin
contracte de acordare a serviciilor sociale incheiate cu organizatii
neguvernamentale.
Prezentul proiect de hotarare vizeaza asigurarea continuarii derularii
unor programe concrete de protectie a copilului si tinerilor in patru centre
din municipiul Bacau prin parteneriate incheiate intre Consiliul Local al
Municipiului Bacau prin Serviciul Public de Asistenta Sociala si Asociatia
Crestina de Caritate Misiune si Ajutor Olanda-Romania-Betania pentru
fiecare centru in parte, dupa cum urmeaza:
Centrul de Zi pentru copilul cu handicap fizic si/sau asociat;
•
Centrul Lalelelor pentru copilul abuzat si neglijat;
•
Centrul de integrare a tinerilor care parasesc centrele de plasament la
•
implinirea varstei de 18 ani;
Centrul de Zi „Betania” pentru copii cu autism si sindrom Down.
•
Aceste proiecte se deruleaza pe parcursul a patru ani incepand cu 1
ianuarie 2005 iar costurile financiare ce decurg din desfasurarea acestor
actiuni sunt suportate astfel:
Consiliul Local al Municipiului Bacau va finanta, conform actelor
•
aditionale la contractele de acordare de servicii sociale aprobate
prin prezentul proiect de hotarare, derularea programului
proiectului pe anul 2006 in proportie de 25% respectiv 70.600
RON, cotatia BNR din data de 30.03.2006, in limita fondurilor
bugetare disponibile;
Diferenta pana la costul integral al proiectelor care a a fost estimat
•
la 282.400 RON, va fi suportata de Asociatia Betania.
Fata de cele expuse mai sus, rog Consiliul Local sa adopte proiectul
de hotarâre în forma prezentata.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,
Ing.ROMEO STAVARACHE
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privind aprobarea actelor aditionale la cele patru contracte de acordare de
servicii sociale incheiate in data de 05.10.2004 intre Consiliul Local al
Municipiului Bacau prin Serviciul Public de Asistenta Sociala si Asociatia
Crestina de Caritate Misiune si Ajutor Olanda-Romania-Betania.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
Având în vedere:
•
Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;
•
Hotarârea
Guvernului
nr.
90/2003
privind
aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciului
public de asistenta sociala;
•
Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 86/2004;
•
Legea nr. 272 din 12.06.2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului;
•
Referatul nr. 7321/23.05.2006 întocmit de Serviciul Public de
Asistenta Sociala al Municipiului Bacau;
•
Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;
În baza dispozitiilor art.38 alin.2, lit. “x” si a art.46 alin.2 din Legea
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare:
HOTARASTE
ARTICOL UNIC: Se aproba actele aditionale la contractele de acordarea
serviciilor sociale incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Bacau prin
Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau si Asociatia Crestina de Caritate
Misiune si Ajutor Olanda – Romania – Betania dupa cum urmeaza:
1. Actul Aditional nr. 1 din 31.05.2006 la Contractul nr. 6811 din
05.10.2004,
2. Actul Aditional nr. 1 din 31.05.2006 la Contractul nr. 6812 din
05.10.2004,
3. Actul Aditional nr. 1 din 31.05.2006 la Contractul nr. 6813 din
05.10.2004,
4. Actul Aditional nr. 1 din 31.05.2006 la Contractul nr. 6814 din
05.10.2004.
conform anexelor nr. 1,2,3 si 4, care fac parte integranta din prezenta
hotarare.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,
ROMEO STAVARACHE

Anexa nr.......la Hotararea nr...........din..................

ACT ADITIONAL nr. 1 din 31.05.2006
la Contractul de acordare de Servicii Sociale nr. 6811 din 05.10.2004

Incheiat intre:
Consiliul Local al Municipiului Bacau prin Serviciului Public de
Asistenta Sociala al Municipiului Bacau cu sediul in Bacau, str. Stefan
cel Mare nr. 17A, telefon 0234581643, cod de inregistrare fiscala
15370567 , cont nr. RO18TREZ06124680259XXXXX
deschis
laTrezoreria Bacau, reprezentat prin director Ioana Calustian.
Si
Asociatia Crestina de Caritate Misiune si Ajutor Olanda-RomaniaBetania cu sediul in Bacau, str. Nordului, nr. 19 Bis, telefon
0234586002,
cod
fiscal
7928353
cont
nr.
RO70CBIT041011660001000BCIT , deschis la Banca Ion Tiriac,
sucursala Bacau, reprezentata prin presedinte Adrianus Muit.
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 41 din 30.03.2006
privind
partile au convenit de comun acord:
Art. 1 Se modifica art. 4 din Contractul nr. 6811 din 05.10.2004 care
va avea urmatorul cuprins:
Art. 4 Costul Serviciilor Sociale oferite
•
Pentru derularea programului proiectului in anul 2006, partile
semnatare ale prezentului contract se angajeaza sa suporte
costurile financiare ce decurg din desfasurarea acestei actiuni
si care au fost estimate la 282.400 RON (echivalent a 80.000
euro) cotatia BNR din data de 30.03.2006 fiind de 1 euro = 3,53
RON dupa cum urmeaza:
a) Consiliul Local al municipiului Bacau prin Serviciul Public de
Asistenta Sociala va finanta proiectul pe anul 2006 in procent
de 25% respectiv 70.600 RON, cotatia BNR din data de
30.03.2006 in limita fondurilor bugetare disponibile.

•

b)Diferenta pana la costul integral al programului va fi suportata
de Asociatia Betania.
Contributia financiara din bugetul local pentru perioada 20072008 se va stabili anual prin aprobarea Consiliului Local al
Municipiului Bacau in limita fondurilor bugetare disponibile si
incheierea unui act aditional la prezentul contract.
Art. 2 Art.4 punctul 2 din Contractul nr.6811din 05.10.2004 se
abroga cu data intrarii in vigoare a prezentului act aditional.
Art. 3 Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii de
catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12.2006.
Art. 4 Celelalte prevederi ale Contractului nr. 6811 din
05.10.2004 sunt si raman in vigoare.
Art. 5 Prezentul Act Aditional s-a incheiat in doua exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.

Director
Caritate
Serviciul Public de Asistenta Sociala
Ajutor
Ioana Calustian
Olanda

Asociatia Crestina de
Misiune si
RomaniaBetania
Presedinte
Adrianus Muit

Sef Birou Financiar Contabil
Mihaela Cretu

Vizat juridic
Cons. Jr.
George Blagan

Anexa nr.......la Hotararea nr...........din..................

ACT ADITIONAL nr. 1 din 31.05.2006
la Contractul de acordare de Servicii Sociale nr. 6812 din 05.10.2004

Incheiat intre:
Consiliul Local al Municipiului Bacau prin Serviciului Public de
Asistenta Sociala al Municipiului Bacau cu sediul in Bacau, str. Stefan
cel Mare nr. 17A, telefon 0234581643, cod de inregistrare fiscala
15370567 , cont nr. RO18TREZ06124680259XXXXX
deschis
laTrezoreria Bacau, reprezentat prin director Ioana Calustian.
Si
Asociatia Crestina de Caritate Misiune si Ajutor Olanda-RomaniaBetania cu sediul in Bacau, str. Nordului, nr. 19 Bis, telefon
0234586002,
cod
fiscal
7928353
cont
nr.
RO70CBIT041011660001000BCIT , deschis la Banca Ion Tiriac,
sucursala Bacau, reprezentata prin presedinte Adrianus Muit.
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 41 din 30.03.2006
privind
partile au convenit de comun acord:
Art. 1 Se modifica art. 4 din Contractul nr. 6812 din 05.10.2004 care
va avea urmatorul cuprins:
Art. 4 Costul Serviciilor Sociale oferite
•
Pentru derularea programului proiectului in anul 2006, partile
semnatare ale prezentului contract se angajeaza sa suporte
costurile financiare ce decurg din desfasurarea acestei actiuni
si care au fost estimate la 282.400 RON (echivalent a 80.000
euro) cotatia BNR din data de 30.03.2006 fiind de 1 euro = 3,53
RON dupa cum urmeaza:
a) Consiliul Local al municipiului Bacau prin Serviciul Public de
Asistenta Sociala va finanta proiectul pe anul 2006 in procent
de 25% respectiv 70.600 RON, cotatia BNR din data de
30.03.2006, in limita fondurilor bugetare disponibile.
b)Diferenta pana la costul integral al programului va fi suportata
de Asociatia Betania.

•

Contributia financiara din bugetul local pentru perioada 20072008 se va stabili anual prin aprobarea Consiliului Local al
Municipiului Bacau in limita fondurilor bugetare disponibile si
incheierea unui act aditional la prezentul contract.
Art. 2 Art.4 punctul 2 din Contractul nr.6812 din 05.10.2004 se
abroga cu data intrarii in vigoare a prezentului act aditional.
Art. 3 Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii de
catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12.2006.
Art. 4 Celelalte prevederi ale Contractului nr. 6812 din
05.10.2004 sunt si raman in vigoare.
Art. 5 Prezentul Act Aditional s-a incheiat in doua exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.

Director
Caritate
Serviciul Public de Asistenta Sociala
Ajutor
Ioana Calustian
Olanda

Asociatia Crestina de
Misiune si
RomaniaBetania
Presedinte
Adrianus Muit

Sef Birou Financiar Contabil
Mihaela Cretu

Vizat juridic
Cons. Jr.
George Blagan

Anexa nr.......la Hotararea nr...........din..................

ACT ADITIONAL nr. 1 din 31.05.2006
la Contractul de acordare de Servicii Sociale nr. 6813 din 05.10.2004

Incheiat intre:
Consiliul Local al Municipiului Bacau prin Serviciului Public de
Asistenta Sociala al Municipiului Bacau cu sediul in Bacau, str. Stefan
cel Mare nr. 17A, telefon 0234581643, cod de inregistrare fiscala
15370567 , cont nr. RO18TREZ06124680259XXXXX
deschis
laTrezoreria Bacau, reprezentat prin director Ioana Calustian.
Si
Asociatia Crestina de Caritate Misiune si Ajutor Olanda-RomaniaBetania cu sediul in Bacau, str. Nordului, nr. 19 Bis, telefon
0234586002,
cod
fiscal
7928353
cont
nr.
RO70CBIT041011660001000BCIT , deschis la Banca Ion Tiriac,
sucursala Bacau, reprezentata prin presedinte Adrianus Muit.
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 41 din 30.03.2006
privind
partile au convenit de comun acord:
Art. 1 Se modifica art. 4 din Contractul nr. 6813 din 05.10.2004 care
va avea urmatorul cuprins:
Art. 4 Costul Serviciilor Sociale oferite
•
Pentru derularea programului proiectului in anul 2006, partile
semnatare ale prezentului contract se angajeaza sa suporte
costurile financiare ce decurg din desfasurarea acestei actiuni
si care au fost estimate la 74.984 RON (echivalent a 21.242
euro) cotatia BNR din data de 30.03.2006 fiind de 1 euro = 3,53
RON dupa cum urmeaza:
a) Consiliul Local al municipiului Bacau prin Serviciul Public de
Asistenta Sociala va finanta proiectul pe anul 2006 in procent
de 25% respectiv 18.746 RON, cotatia BNR din data de
30.03.2006, in limita fondurilor bugetare disponibile.

•

b)Diferenta pana la costul integral al programului va fi suportata
de Asociatia Betania.
Contributia financiara din bugetul local pentru perioada 20072008 se va stabili anual prin aprobarea Consiliului Local al
Municipiului Bacau in limita fondurilor bugetare disponibile si
incheierea unui act aditional la prezentul contract.
Art. 2 Art.4 punctul 2 din Contractul nr.6813 din 05.10.2004 se
abroga cu data intrarii in vigoare a prezentului act aditional.
Art. 3 Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii de
catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12.2006.
Art. 4 Celelalte prevederi ale Contractului nr. 6813 din
05.10.2004 sunt si raman in vigoare.
Art. 5 Prezentul Act Aditional s-a incheiat in doua exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.

Director
Caritate
Serviciul Public de Asistenta Sociala
Ajutor
Ioana Calustian
Olanda

Asociatia Crestina de
Misiune si
RomaniaBetania
Presedinte
Adrianus Muit

Sef Birou Financiar Contabil
Mihaela Cretu

Vizat juridic
Cons. Jr.
George Blagan

Anexa nr.......la Hotararea nr...........din..................

ACT ADITIONAL nr. 1 din 31.05.2006
la Contractul de acordare de Servicii Sociale nr. 6814 din 05.10.2004

Incheiat intre:
Consiliul Local al Municipiului Bacau prin Serviciului Public de
Asistenta Sociala al Municipiului Bacau cu sediul in Bacau, str. Stefan
cel Mare nr. 17A, telefon 0234581643, cod de inregistrare fiscala
15370567 , cont nr. RO18TREZ06124680259XXXXX
deschis
laTrezoreria Bacau, reprezentat prin director Ioana Calustian.
Si
Asociatia Crestina de Caritate Misiune si Ajutor Olanda-RomaniaBetania cu sediul in Bacau, str. Nordului, nr. 19 Bis, telefon
0234586002,
cod
fiscal
7928353
cont
nr.
RO70CBIT041011660001000BCIT , deschis la Banca Ion Tiriac,
sucursala Bacau, reprezentata prin presedinte Adrianus Muit.
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 41 din 30.03.2006
privind
partile au convenit de comun acord:
Art. 1 Se modifica art. 4 din Contractul nr. 6814 din 05.10.2004 care
va avea urmatorul cuprins:
Art. 4 Costul Serviciilor Sociale oferite
•
Pentru derularea programului proiectului in anul 2006, partile
semnatare ale prezentului contract se angajeaza sa suporte
costurile financiare ce decurg din desfasurarea acestei actiuni
si care au fost estimate la 130.610 RON (echivalent a 37.000
euro) cotatia BNR din data de 30.03.2006 fiind de 1 euro = 3,53
RON dupa cum urmeaza:
a) Consiliul Local al municipiului Bacau prin Serviciul Public de
Asistenta Sociala va finanta proiectul pe anul 2006 in procent
de 30,66 % respectiv 40.054 RON, cotatia BNR din data de
30.03.2006, in limita fondurilor bugetare disponibile.

•

b)Diferenta pana la costul integral al programului va fi suportata
de Asociatia Betania.
Contributia financiara din bugetul local pentru perioada 20072008 se va stabili anual prin aprobarea Consiliului Local al
Municipiului Bacau in limita fondurilor bugetare disponibile si
incheierea unui act aditional la prezentul contract.
Art. 2 Art.4 punctul 2 din Contractul nr.6814 din 05.10.2004 se
abroga cu data intrarii in vigoare a prezentului act aditional.
Art. 3 Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii de
catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12.2006.
Art. 4 Celelalte prevederi ale Contractului nr. 6814 din
05.10.2004 sunt si raman in vigoare.
Art. 5 Prezentul Act Aditional s-a incheiat in doua exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.

Director
Caritate
Serviciul Public de Asistenta Sociala
Ajutor
Ioana Calustian
Olanda

Asociatia Crestina de
Misiune si
RomaniaBetania
Presedinte
Adrianus Muit

Sef Birou Financiar Contabil
Mihaela Cretu

Vizat juridic
Cons. Jr.
George Blagan

ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULIUL BACAU
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru avizarea proiectului de hotarare privind aprobarea actelor aditionale
la cele patru contracte de acordare de servicii sociale incheiate in data de
05.10.2004 intre Consiliul Local al Municipiului Bacau prin Serviciul Public
de Asistenta Sociala si Asociatia Crestina de Caritate Misiune si Ajutor
Olanda-Romania-Betania.
Prin proiectul de hotarare mai sus mentionat se urmareste asigurarea
continuarii derularii a patru proiecte sociale in domeniul protectiei copilului
si tinerilor, initiate in municipiul Bacau de catre Asociatia Betania.
Acest proiect este oportun si necesar intrucat va rezolva mai multe
probleme sociale majore ale comunitatii locale, prin: sprijinirea, reabilitarea,
educarea si instruirea copilului cu deficiente fizice si/sau asociate,
prevenirea, identificarea si interventia in cazurile de abuz si neglijenta
comise asupra copiilor, integrarea sociala a tinerilor revocati din centrele de
plasament, integrarea in comunitate a tinerilor aflati in dificultate cat si prin
sprijinirea, reabilitarea, educarea si integrarea copiilor cu autism si sindrom
Down.
Totodata acest proiect este necesar pentru derularea programului pe
2006, deoarece costurile financiare ce decurg din desfasurarea acestei actiuni
au suferit unele modificari ca urmare a indexarilor stabilite la inceputul
fiecarui an fiscal.
Avand in vedere ca sunt respectate dispozitiile legale in vigoare,
avizam favorabil adoptarea proiectului de hotarare.
VICEPRIMARUL MUN. BACAU,
NICOLAE ONICA

DIRECTOR EXECUTIV,
SORINA GENES

DIRECTOR,
IOANA CALUSTIAN

