
                                                  R O M Â N I A                                  
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea înfiinţării „Centrului pentru găzduire pe perioadă 

nedeterminată, asistenţă medicală şi îngrijire, asistenţă paleativă, consiliere  
psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber”, transmiterea în folosinţă 
gratuită a unui imobil, precum şi completarea organigramei Serviciului public 

”Direcţia de Asistenţă Socială” din municipiul Oneşti 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit in sedinta extraordinară în 

data de 25 noiembrie 2009 ; 
 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti, 

Raportul de specialitate al Biroului administraţie publică locală, juridic, informare şi 
relaţii publice, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat şi Avizul Comisiei 
pentru servicii publice, comerţ şi privatizare; 
 

În baza prevederilor art.3, alin.1 din H.G. nr.197/2006 privind aprobarea 
programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu 
handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, 
persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării 
acestor programe şi ale art.36, alin.3, lit.”b”, alin.6, lit.”a”, pct.2 şi art.124 din Legea 
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, Republicată, 
 
 În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, Republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă infiinţarea în cadrul Serviciului public ”Direcţia de 
Asistenţă Socială” a „Centrului pentru gazduire pe perioada nedeterminata, asistenta 
medicala si ingrijire, asistenta paleativa, consiliere psihologica, socializare si 
petrecere a timpului liber” cu sediul în strada G-ral Radu R. Rosetti nr. 1/17, 18, 19, 
20, municipiul Oneşti. 

 
Art. 2 – Se aprobă regulamentul de organizare si functionare a „Centrului 

pentru gazduire pe perioada nedeterminata, asistenta medicala si ingrijire, asistenta 
paleativa, consiliere psihologica, socializare si petrecere a timpului liber”, conform 
Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 3 – Se aproba darea in folosinţă gratuită Serviciului public „Directia de 
Asistenta Sociala” a spatiului din strada G-ral Radu R. Rosetti nr. 1/17, 18, 19, 20 in 
suprafata totala de 244,50 mp, din care suprafata utila 188,40 mp in vederea 
schimbarii destinatiei si reamenajarii in  „Centru pentru gazduire pe perioada 
nedeterminata, asistenta medicala si ingrijire, asistenta paleativa, consiliere 
psihologica, socializare si petrecere a timpului liber” pe o perioadă de 2 ani.  

 
Art. 4 – Se aproba modificarea şi completarea organigramei Serviciului 

public „Directia de Asistenta Sociala” Oneşti prin infiintarea „Centrului pentru 
gazduire pe perioada nedeterminata, asistenta medicala si ingrijire, asistenta 
paleativa, consiliere psihologica, socializare si petrecere a timpului liber”. 

 
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti; 
- Direcţiei de Asistenţă Socială Oneşti. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ciobanu Gheorghe 
 
 

          Contrasemnează, 
                                                      Secretarul Municipiului 
                             Cons. Jur. Daniel Spânu 
 
 
 
Nr.87 
din 25 noiembrie 2009 
 
SD/JRS                                                                    
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