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PROIECT DE HOTĂRÂRE          
privind  darea în administrare la Serviciul  Public de Asistenţă Socială a mun. Bacău  a 
Clădirii rămasă disponibilizată în suprafaţă construită de 128 mp, prin modernizarea şi 
restrângerea Punctului Termic nr.154 din Bacău str. Milcov , în vederea schimbării destinaţiei 
şi reamenajării în ,,Centru pentru găzduire temporară a persoanelor fără adăpost”precum şi 
alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei în vederea contractării serviciilor de 
proiectare. 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

       
 

     Având în vedere: 
– Prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială; 
– Prevederile Legii nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007 cu modificările şi 

completările ulterioare; 
– Prevederile art.12(1) şi (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia,cu modificările ulterioare; 
– Prevederile art.123(1)din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată; 
– Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.83/29.03.2007 privind aprobarea 

modificării H.C.L.al mun.Bacău nr.287/30.10.2006 în sensul completării Anexei nr. 1 
la această hotărâre, cu înregistrarea suprafeţelor de teren aferente construcţiilor 
Punctelor Termice şi Centralelor Termice de Zonă,modernizate de S.C.CET SA 
Bacău,trecute în patrimoniul public al mun.Bacău modificată şi completată prin H.C.L. 
al mun.Bacău  nr.250/31.07.2007 şi  H.C.L al mun.Bacău . nr.297/13.08.2007. 

– Referatul nr.     din        de promovare a proiectului de hotărăre privind  darea în 
administrare la Serviciul  Public de Asistenţă Socială a mun. Bacău  a Clădirii rămasă 
disponibilizată în suprafaţă construită de 128 mp, prin modernizarea şi restrângerea 
Punctului Termic nr.154 din Bacău str. Milcov , în vederea schimbării destinaţiei şi 
reamenajării în ,,Centru pentru găzduire temporară a persoanelor fără adăpost”precum 
şi alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei în vederea contractării serviciilor 
de proiectare, întocmit de d-na Mironescu Roxana şi Popescu Adrian- consilieri locali; 

–  Adresa nr.21941 din 23.10.2007a Direcţiei Patrimoniu; 
– Expunerea de motive a d-nei Mironescu Roxana şi Popescu Adrian- consilieri locali; 

În baza dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”   şi ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată: 



  

 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
     

                Art. 1 -Se aprobă darea în administrare la Serviciul Public de Asistenţă Socială al 
mun.Bacău, a Clădirii rămasă disponibilizată în suprafaţă construită de 128 mp prin modernizarea 
şi restrângerea Punctului Termic nr.154 din Bacău str. Milcov-bun aflat în domeniul public al 
municipiului Bacău şi care se indentifică prin Planul de Situaţie anexă,ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
                  Art.2-Se aprobă schimbarea destinaţiei şi reamenajarea clădirii în suprafaţă de 128 
mp, prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre ,în ,,Centru pentru găzduire temporară a persoanelor 
fără adăpost”din municipiul Bacău. 
              Art. 3- Serviciul Public de Asistenţă Socială al Mun. Bacău va asigura contractarea 
serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de reabilitare şi reamenajare a clădirii rămasă 
disponibilizată la Punctul  Termic  nr.154 din str. Milcov Bacău iar cheltuielile pentru realizarea 
acestui obiectiv vor fi alocate de la bugetul local către bugetul  Serviciului Public de Asistenţă 
Socială al Mun. Bacău.  
             Art.4 -Se aprobă alocarea de la bugetul local  către bugetul  Serviciului Public de 
Asistenţă Socială al Mun. Bacău a sumei de 80.000 lei pentru contractarea  serviciilor  de 
proiectare urmând ca ulterior să fie alocate sumele necesare serviciilor de execuţie în vederea 
reabilitării şi reamenajării clădirii prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre  
                 Art.5-Direcţia Economică,Direcţia Patrimoniu şi  Serviciul Public de Asistenţă Socială 
al Mun. Bacău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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                                                            RAPORT  
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 
hotărâre  privind  darea în administrare la Serviciul  Public de Asistenţă Socială a mun. Bacău  
a Clădirii rămasă disponibilizată în suprafaţă construită de 128 mp prin modernizarea şi 
restrângerea Punctului Termic nr.154 din Bacău str. Milcov , în vederea schimbării destinaţiei 
şi reamenajării în ,,Centru pentru găzduire temporară a persoanelor fără adăpost”precum şi 
alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei în vederea contractării serviciilor de 
proiectare. 

  
  
        Proiectul de hotărâre răspunde cerinţelor categoriei sociale cu cel mai crescut 
risc de marginalizare socială şi anume persoanele fără adăpost, cărora li se va asigura  un  
,,Centru pentru găzduire temporară a persoanelor fără adăpost”. 
  Transformând această clădire printr-o reamenajare constructivă corespunzătoare, 
considerăm că poate asigura condiţiile unui ,,centru pentru găzduire temporară a persoanelor 
fără adăpost,în baza unui proiect tehnic care trebuie contractat. 
  Se propune ca finanţarea acestui obiectiv să fie asigurată de la bugetul local, prin 
redistribuiri de fonduri la bugetul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Mun. Bacău 
precum şi alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local  către bugetul  Serviciului Public de 
Asistenţă Socială al Mun. Bacău în vederea contractării serviciilor de proiectare. 
  Avizăm favorabil proiectul de hotărâre . 
    
 
 
 VICEPRIMAR ,                                                         DIRECŢIA PATRIMONIU, 
ing.SCRIPĂŢ CONSTANTIN                                               ing.PIRCU GAVRIL 
 
 
 
   DIRECŢIA ECONOMICĂ,                                              DIRECTOR S.P.A.S. 
 ec.PĂDUREANU LEONARD                                                ec.IOANA CALUSTIAN 
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                                                  EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  darea în administrare la Serviciul  Public de Asistenţă Socială 
a mun. Bacău  a Clădirii rămasă disponibilizată în suprafaţă construită de 128 mp, prin 
modernizarea şi restrângerea Punctului Termic nr.154 din Bacău str. Milcov , în vederea 
schimbării destinaţiei şi reamenajării în ,,Centru pentru găzduire temporară a persoanelor fără 
adăpost”precum şi alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei în vederea contractării 
serviciilor de proiectare. 

  
           Ca în toate marile oraşe şi în municipiul Bacău este o realitate faptul că din ce 
în ce mai multe persoane şi-au pierdut locuinţa, fiind nevoite să locuiască pe stradă sau în 
adăposturi improvizate. 
  Faţă de fenomenul ,,oamenii străzii”,fenomen în continuă creştere cu care se 
confruntă şi comunitatea noastră locală,este necesară  înfiinţarea unui centru pentru găzduire 
temporară a persoanelor fără adăpost cu condiţii minime de cazare unde aceste persoane să 
aibă posibilitatea să doarmă pe timpul nopţii,să li se asigure asistenţă premedicală cât şi 
servicii de resocializare. 
  În municipiul Bacău nu există centre care să ofere servicii de asistenţă socială 
comunitară persoanelor fără adăpost care reprezintă categoria socială cu cel mai ridicat risc de 
marginalizare socială. 
  În prezent s-a creat o posibilitate prin existenţa unei clădiri rămasă disponibilizată în 
suprafaţă construită de 128 mp prin modernizarea şi restrângerea Punctului Termic nr.154 din 
Bacău  str.Milcov.Acestă clădire poate fi transformată  prin efectuarea unor lucrări de 
reabilitare şi reamenajare, în centru pentru găzduire temporară a persoanelor fără adăpost,iar 
în acest mod se va rezolva una dintre cele mai acute probleme sociale ale comunităţii locale. 
                     În acest scop propunem: 
1.Această clădire să fie dată în administrarea  Serviciului Public de Asistenţă Socială care are 
atribuţii de protecţie şi asistenţă socială pentru protejarea persoanelor care din cauza unor 
motive de natură economică,fizică,psihică sau socială nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile 
sociale,să îşi dezvolte propiile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. 

 
2.Să se asigure de către  Serviciul Public de Asistenţă Socială contractarea  tuturor serviciilor 
de proiectare şi execuţie a lucrărilor de reamenajare şi reabilitare a acestui obiectiv cu fonduri 
de la bugetul local ce vor fi  alocate bugetului  Serviciului Public de Asistenţă Socială ,sumă 
care va fi cunoscută la terminarea proiectului tehnic. 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
      3.Să se aloce de la bugetul local către bugetul Serviciului Public de Asistenţă Socială suma de 
80.000lei necesară  contractării  serviciilor de proiectare pentru amenajarea ,,Centrului pentru 
găzduire temporară a persoanelor fără adăpost 

Faţă de cele expuse vă rugăm să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 
 
 
                                     CONSILIER LOCAL  MIRONESCU ROXANA................. 
 
                                     CONSILIER LOCAL  POPESCU ADRIAN.......................... 
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           REFERAT DE PROMOVARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 
 privind  darea în administrare la Serviciul  Public de Asistenţă Socială a mun. Bacău  a 
Clădirii rămasă disponibilizată în suprafaţă construită de 128 mp prin modernizarea şi 
restrângerea Punctului Termic nr.154 din Bacău str. Milcov , în vederea schimbării destinaţiei 
şi reamenajării în ,,Centru pentru găzduire temporară a persoanelor fără adăpost”precum şi 
alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei în vederea contractării serviciilor de 
proiectare. 
 

  Analizând dinamica schimbărilor socio-economice apărute în ultimii ani,una dintre 
consecinţele grave ale acestor schimbări o constituie marginalizarea socială ,în speţă fenomenul 
persoanelor fără adăpost . Şi în municipiu Bacău ca în toate marile oraşe este o realitate faptul că 
din ce în ce mai multe persoane au ajuns pe punctul de a-şi pierde locuinţa şi de a fi nevoite să 
trăiască pe stradă. 
  În consecinţă,este necesară dezvoltarea unor programe specifice pentru persoanele 
fără adăpost aflate în situaţie  de risc social, şi ca prim pas, înfiinţarea unui centru pentru găzduire 
temporară a persoanelor fără adăpost .Acest centru va oferi condiţii minime de cazare unde aceste 
persoane să aibă posibilitatea să doarmă pe timpul nopţii,să li se asigure asistenţă premedicală cât 
şi servicii de resocializare pentru a renunţa la adăposturile improvizate din canale sau de sub 
poduri,din scările , subsolurile blocurilor sau gară şi din spitalul de urgenţă de unde vin numeroase 
sesizări. 
  Astfel ,propunem transformarea clădiri rămasă disponibilizată în suprafaţă construită 
de 128 mp prin modernizarea şi restrângerea Punctului Termic nr.154 din Bacău  str.Milcov., într-
un  centru pentru găzduire temporară a persoanelor fără adăpost.Având în vedere că la nivel local 
măsurile de asistenţă socială sunt realizate de  Serviciul Public de Asistenţă Socială propun 
deasemenea ,execuţia acestui obiectiv cu fonduri de la bugetul local prin bugetul Serviciului  
Public de Asistenţă Socială ,care va fi responsabil de contractarea  serviciilor de proiectare şi 
execuţie a lucrărilor de reabilitare şi reamenajare a spaţiului.  
 .În vederea contractării serviciilor de proiectare propunem alocarea de la bugetul local către 
bugetul Serviciului Public de Asistenţă Socială a sumei de 80.000lei    pentru transformarea 
punctului termic din str.Milcov,Bacău  într-un  centru pentru găzduire temporară a persoanelor 
fără adăpost. . 
 
 
        CONSILIER LOCAL  MIRONESCU ROXANA.................  

                               CONSILIER LOCAL  POPESCU ADRIAN...................... 


