ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finantarea Serviciilor sociale destinate
protectiei si promovarii drepturilor copilului si a persoanelor adulte cu handicap de catre
Consiliul Local Onesti in anul 2012

Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 9 martie 2012;
Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil Lemnaru,
Raportul de specialitate al Direcţiei economico-financiare, avizul Comisiei de studii şi
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public
şi privat şi al Comisiei pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret,
sport şi agrement, sănătate şi conservarea monumentelor;
Conform Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale art. 20 din OUG nr. 26/1997 privind protectia
copilului aflat in dificultate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii
nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copii si tinerii ocrotiti de serviciile
publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum
si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti materinali profesionisti, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale
Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, ale Hotararii de Guvern nr. 23/2010 privind
aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale precum si ale Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, şi Hotărârea
Consiliului Judeţean Bacău nr.29/22.02.2012;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă costul anual pentru întreţinerea copilului/tânărului cu handicap cu
masura de protectie speciala în servicii de tip rezidential, astfel:
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A. Pentru servicii sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor
copilului :
1. Pentru serviciile de protectie speciala pentru copil/tanar cu dizabilitati, costul mediu
anual este de : 26.489 lei/an beneficiar, iar costul mediu lunar este de 2.207 lei/luna
beneficiar, dupa cum urmeaza :
Centrul de servicii sociale « Ghiocelul » Bacau ;
Reteaua de Case de Tip Familial
- Casa Marasti amplasata in Bacau, str. Marasti, nr. 17
- Casa Arcadie Septilici amplasata in com. Margineni, str. Prelungirea Arcadie
Septilici
- Complex Dragos Voda, amplasat in Bacau, str. Dragos Voda, nr. 4 bis
Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilitati amplasat in Bacau, Aleea Ghioceilor,
nr. 4
Centrul de servicii sociale « Alexandra » Onesti ;
Reteaua de Case de Tip Familial
- Casa « Gabriela » amplasata in Onesti, str. Sfintii Apostoli, nr. 2 bis ;
- Casa « Bogdan » amplasata in Onesti, str. Sfintii Apostoli, nr. 2 bis ;
- Casa « Stefan cel Mare » amplasata in Onesti, str. Stefan cel Mare, nr. 29;;
- Casa « Sorin » amplasata in Onesti, str. Avantului, nr. 11 ;
- Casa « Maria» amplasata in Onesti, str. Avantului, nr. 12 ;
- Casa « Corina» amplasata in Onesti, str. Uzinei, nr. 19 ;
Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilitati Onesti, amplasat in Onesti, str.
Sfintii Apostoli nr. 2 bis
Reteaua de Case de Tip Familial « Pietricica » Comanesti ;
- Casa Pietricica Comanesti, str. Pietricica nr. 55
- Casa Bradul Moinesti, str. Bradului
- Casa Poduri, com. Poduri, str. Fagadau nr. 5
- Casa Ghiocelul Comanesti, str. Libertatii nr. 18 bis
2. Pentru serviciile de protectie speciala pentru copil/tanar cu dizabilitati, costul mediu
anual este de : 28.921 lei/an beneficiar, iar costul mediu lunar este de 2.410 lei/luna
beneficiar, astfel :
- Centrul rezidential « Henri Coanda » Bacau
3. Pentru serviciile de tip rezidential destinate copiilor/tinerilor in dificultate, costul mediu
anual este de : 28.527 lei/an beneficiar, iar costul mediu lunar este de 2.377 lei/luna
beneficiar, dupa cum urmeaza :
- Centrul rezidential « Pro Familia » Bacau
- Reteaua de aparatamente “Casa Mea”
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4. Pentru serviciile de tip rezidential in centrul de primire in regim de urgenta, costul mediu
anual este de 18.682 lei/an/beneficiar, iar costul mediu lunar este de 1.557
lei/luna/beneficiar, dupa cum urmeaza :
- Centrul de primire in regim de urgenta Bacau.
5. Pentru serviciile de tip rezidential adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii, costul
mediu anual este de 28.286 lei/an/beneficiar, iar costul mediu lunar este de
2.357/luna/beneficiar, dupa cum urmeaza :
- Adapostul de zi si noapte pentru copiii strazii « Morcoveata » Bacau.
6. Pentru serviciile de tip rezidential cuplul « mama-copil », costul mediu anual este de
16.043 lei/an/beneficiar, iar costul mediu lunar este de 1.337/luna/beneficiar, dupa cum
urmeaza :
- Centrul maternal Bacau.
7. Serviciile pentru intretinerea copilului/tanarului cu dizabilitati/ cerinte educationale
speciale in servicii de ingrijire de tip familial, respectiv asistenta maternala, costul mediu
anual este de 12.044 lei/an/beneficiar, iar costul mediu lunar este de 1.044/luna/beneficiar,
dupa cum urmeaza :
- Centrul pentru servicii de tip familial (AMP) .
Art.2. - Se aprobă costul anual pentru întreţinerea persoanei adulte cu handicap cu masura
de protectie în servicii de tip rezidential, dupa cum urmeaza:
B. Servicii sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor
adulte cu handicap :
1. Pentru serviciile de protectie speciala de tip rezidential in centrele de ingrijire si asistenta,
costul mediu anual este de 28.440 lei/an/beneficiar, iar costul mediu lunar este de 2.370
lei/luna/beneficiar, dupa cum urmeaza :
- Centrul de Ingrijire si Asistenta a Persoanelor varstnice Rachitoasa ;
- Centrul de Ingrijire si Asistenta a Persoanelor cu dizabilitati Comanesti ;
- Centrul de Ingrijire si Asistenta a Persoanelor cu dizabilitati « Costache
Negri » Tg. Ocna .
2. Pentru serviciile de protectie speciala de tip rezidential in centrele de recuperare si
reabilitare neuro-psihiatrica, costul mediu anual este de 24.037 lei/an/beneficiar, iar costul
mediu lunar este de 2.003 lei/luna/beneficiar, dupa cum urmeaza :
- Centrul de recuperare si reabilitare neuro-psihiatrica Racaciuni;
- Centrul de recuperare si reabilitare neuro-psihiatrica Darmanesti;
3. Pentru serviciile de protectie speciala de tip rezidential in centrele de recuperare si
reabilitare pentru persoane cu handicap, costul mediu anual este de 23.885 lei/an/beneficiar,
iar costul mediu lunar este de 1.990 lei/luna/beneficiar, dupa cum urmeaza :
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Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Ungureni;
Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Comanesti;
Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu dizabilitati Tg. Ocna ;
Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu dizabilitati « Condorul »
Bacau.

4. Pentru serviciile de protectie speciala de tip rezidential in centrele de integrare prin terapie
ocupationala, costul mediu anual este de 23.669 lei/an/beneficiar, iar costul mediu lunar
este de 1.972 lei/luna/beneficiar, dupa cum urmeaza :
- Centrul de de integrare prin terapie ocupationala « Miorita » Parincea;
Art 3. - Se stabileşte nivelul contribuţiei Municipiului Oneşti la susţinerea persoanei cu
handicap în procent de 25% din costul mediu anual.
Art.4. - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului
Judeţean Bacău şi Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului local Oneşti vor
efectua un punctaj privind numărul persoanelor cu handicap care beneficiază de protecţie
socială şi valoarea contribuţiei lunare.
Art.5. - Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău
- Primarului municipiului Oneşti

Preşedinte de şedinţă,
Zarzu Ciprian Octavian

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
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din 09 martie 2012
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