ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea a
Hotarirea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.294/31.10.2005.

Noile prevederi legislative in domeniul protectiei copilului stabilite prin Legea
272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Ordinul 35/2003 privind
standardele minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la Asistenti
Maternali Profesionisti, a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, a
Hotararea Guvernului nr.679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului,
procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist, norme legale
elaborate in contextul integrarii Romaniei in UE cat si recomandarile Consiliului
Europei in acest domeniu care prevad – „dreptul fiecarui copil de a avea o familie atunci cand acesta nu poate locui cu familia sa naturala sau in familia extinsa,
autoritatile locale vor incerca sa gaseasca fie o familie substitutiva potrivita, fie o
familie maternala, fie o familie de adoptie romana”, au condus, la necesitatea dezvoltarii
serviciilor de tip alternativ pentru copiii institutionalizati la nivelul comunitatii locale.
Proiectul „Parinte de profesie” si-a propus crearea, diversificarea si
imbunatatirea serviciilor oferite copiilor institutionalizati apartinand municipiului
Bacau, care reprezinta un grup vulnerabil marginalizat, cu risc social ridicat si totodata,
diminuarea ratei somajului la nivelul municipiului, prin specializarea si angajarea
persoanelor aflate in somaj de lunga durata. Prin activitatile propuse s-a urmarit
integrarea sociala atat a copiilor – ca beneficiari indirecti cat si a beneficiarilor directi ai
proiectului – someri vulnerabili, prin integrarea efectiva pe piata muncii.
Proiectul se integreaza in strategia judeteana in domeniul protectiei copilului,
strategie ce are la baza drept principiu, intarirea rolului comunitatii locale in
promovarea politicilor de protectie a drepturilor copilului.Valoarea totala a acestui
proiect este de 55.830 euro din care contributia initiala a Consiliului Local al
Municipiului Bacau a fostde 2.792 euro reprezentand 5% din valoarea sa.
Prin initierea acestui proiect de hotarare se propune majorarea cotei financiare
de participare al Consiliului Local Bacau la implementarea proiectului „Parinte de
profesie” de la 2.792 euro la suma de 8.934 euro reprezentand 16% din valoarea totala a
proiectului, corespunzator majorarii cheltuielilor de personal efectuate pe perioada
derularii proiectului.
Aceasta majorare va fi distribuita pe linia de buget 1.”Resurse Umane. 1.1.1.
Salarii” impusa de plata a doi lectori pe o perioada de 9 luni responsabili de
desfasurarea cursurilor teoretice si practice de formare profesionala pentru o suta de
beneficiari impartiti in cinci grupe a cate 20 de cursanti, cu o durata a cursului de 9
saptamani a cate 360 de ore – 120 ore teorie si 240 ore practica conform programei
analitice a cursurilor de formare profesionala pentru asistenti maternali profesionisti
aprobata prin Ordinul 137/2003, activitati necesare îndeplinirii obiectivelor asumate
prin proiect.
Mentionam faptul ca autoritatea contractanta, respectiv Ministerul Integrarii
Europene a furnizat prima rata de pre – finantare in suma de 42.430 euro iar Consiliul
Loacal al Municipiului Bacau a furnizat 2.792 euro insumand un total de 45.222 euro.

Diferenta pana la valoarea totala a grantului de 55.830 euro a trebuit sa fie pusa la
dispozitia proiectului de catre Consiliul Loacal al Municipiului Bacau in calitate de
beneficiar, plata finala urmand a fi efectuata dupa depunerea rapoartelor finale tehnice
si financiare, conform contractului de finantare.
Astfel, in luna octombrie 2005, Consiliul Local al Municipiului Bacau a virat
suma de 10.608 euro in contul proiectului „Parinte de profesie”. In urma analizei
economice efectuate s-a constatat ca aceasta majorare de 6.142 euro a contributiei
locale propusa prin prezentul proiect de hotarare va diminua suma de 10.608 euro,
suma deja virata in contul proiectului, Consiliul Local al Municipiului Bacau urmand sa
recupereze , dupa aprobarea cererii de plata finala de la autoritatea contractanta,
diferentele rezultate.
Fata de cele prezentate mai sus rog Consiliul Local Bacau sa aprobe proiectul
de hotarâre in forma prezentata.

Primarul Municipiului Bacau
Ing. Romeo Stavarache
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PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea si completarea
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.294/31.10.2005.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Avand in vedere:
- Hotarirea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.85/31.03.2004 privind
aprobarea realizarii proiectului “Parinte de profesie” – crearea unei retele de
asistenti maternali profesionisti pentru copii institutionalizati ai municipiului
Bacau, finantat prin programul Phare 2002 – Coeziune economica si sociala
Dezvoltarea Resurselor Umane si Consiliul Local al Municipiului Bacau, proiect
ce se va derula pana in anul 2006;
- Hotarirea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.294/31.10.2005 privind
modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau
nr.85/31.03.2004;
- Adresa nr.5292 din17.04.2006 al Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau;
- Expunere de motive a Primarului Municipiului Bacau;
In baza dispozitiilor art.38, alin.2, lit.”x” si art.46, alin.2 din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE
Art.1. Se modifica art.2 din Hotarirea Consiliului Local al Municipiului Bacau
nr.294/31.10.2005 in sensul ca se majoreaza cota financiara de participare a Consiliului
Local al Municipiului Bacau la implementarea proiectului “ Parinte de profesie” de la
suma de 2792 euro la 8934 euro,corespunzator majorarii cheltuielilor de personal
efectuate pe perioada derularii proiectului , conform anexelor nr.1 si 2 ce fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotarirea Consiliului Local al Municipiului Bacau
nr.294/31.10.2005 sunt si raman in vigoare.

Primarul Municipiului Bacau
Ing. Romeo Stavarache
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ANEXA NR. 1
LA HOTARÂREA NR. _______ DIN _____________

CONTRIBUTII FINANCIARE PROIECT PARINTE DE PROFESIE

Suma
EURO

Contributia financiara a aplicantului
Contributia din partea comisiei solicitata prin aceasta cerere

Procent
din total
%

8,934

16%

46,896

84%

55,830

100%

55,830

100%

Contributia(ii) din partea altor Institutii Europene sau State Membre UE
Contributii de la alte organizatii
Nume
Conditii

TOTAL CONTRIBUTII

Venituri directe generate de proiect
TOTAL GENERAL
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RAPORT DE SPECIALITATE
Pentru avizarea proiectului de hotarare privind modificarea si completarea a
Hotarirea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.294/31.10.2005.

Prin implementarea proiectului “Parinte de profesie” - crearea unei retele de
asistenti maternali profesionisti pentru copii institutionalizati ai municipiului Bacau, se
dezvolta serviciile de tip alternativ pentru copiii institutionalizati la nivelul Municipiului
Bacau si totodata se evita marginalizarea sociala a persoanelor aflate in somaj de lunga
durata, prin cursuri de calificare intr-o anumita specializare.
Acest proiect rezolva mai multe probleme sociale majore dintre care diminuarea
ratei somajului si integrarea sociala a copiilor institutionalizati, tinand cont de faptul ca
fiecare copil trebuie sa beneficieze de o solutie propice, pe termen lung si care sa fie in
interesul acestuia.
Scopul principal al procesului de asistenta este acela de a asigura fiecarui copil
un adult care sa isi asume responsabilitatile de parinte si un mediu familial propice
dezvoltarii personalitatii copilului.
Pentru considerentele de mai sus, avizam favorabil proiectul de hotarare
analizat.
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