ROMÂNIA
JUDEŢUL BACAU
MUNICIPIUL ONESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind preluarea si organizarea „Centrului Social Slobozia”, municipiul
Onesti, judetul Bacau, de catre Direcţia de Asistenţă Sociala Onesti
incepand cu data de 01 aprilie 2012

Consiliul Local al muncipiului Onesti, intrunit in sedinta ordinara din
ziua de 03 februarie 2012;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Onesti – ing. Emil
Lemnaru, Raportul de specialitate comun al Direcţiei Economico-Financiare
şi Serviciului Resurse umane, control comercial, Avizul Comisiei pentru
ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement,
sănătate şi conservarea monumentelor;
- Prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor
varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011;
- Prevederile art.51, alin.(3), lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor
minime specifice de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu
pentru persoanele varstnice si pentru centrele rezidentiale pentru
persoanele varstnice;
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr.23/2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru serviciile sociale;
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr.1007/2005 privind modificarea
Hotărârii de Guvern nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului
instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal a
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de
asistenţă socială;
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr.886/2000 privind aprobarea grilei
nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
- Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de
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urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar
In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. d) şi alin.6, lit. a), pct.2,
art.45, alin.2, lit.a) şi ale art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Incepand cu data de 01 aprilie 2012 se preia si se organizeaza
„Centrul Social Slobozia”, municipiul Onesti, judetul Bacau, de catre Direcţia
de Asistenţă Sociala Onesti, ca institutie publica de asistenta sociala fara
personalitate juridică, pentru persoane varstnice, care functioneaza cu 20
locuri, sub autoritatea Consiliului Local Onesti si a Primarului municipiului
Onesti, în condiţiile legii.
Art.2 (1) „Centrul Social Slobozia”, municipiul Onesti, judetul Bacau,
are ca obiect principal de activitate realizarea atributiilor Consiliului Local al
municipiului Onesti si Primarului municipiului Onesti pentru aplicarea pe
teritoriului muncipiului a normelor legale, politicilor si strategiilor de asistenta
sociala a persoanelor varstnice beneficiare de aceste servicii.
(2) Internarea persoanelor varstnice in Centrul Social Slobozia se va
putea face numai in limita locurilor disponibile, pe perioada nedeterminata si
cu plata contributiei de intretinere de catre persoanele asistate sau
reprezentantii legali ai acestora, conform legii, si acolo unde este cazul de
catre comunitatea locala, tinandu-se cont de prevederile H.G. nr. 886/2000 cu
privire la aprobarea grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor
varstnice.
(3) In contextul acestei hotarari, vor fi acceptate un numar de 20
persoane.
Art.3 Pentru buna functionare a Centrului Social Slobozia, Directia de
Asistenta Sociala Onesti va asigura indrumarea metodologica si coordonarea
activitatii de specialitate necesare.
Art.4 Se aproba modificarea organigramei, a numarului de personal si a
statului de functii al Directiei de Asistenta Sociale Onesti, conform Anexelor
nr. 1 si nr. 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5 Se aproba criteriile privind internarea persoanelor in Centrul
Social Slobozia, precum si criteriile privind incetarea calitatii de persoana
asistata in Centru, conform Anexelor nr. 3 şi nr.4 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.6 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Centrului
Social Slobozia, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art.7 Se aproba Regulamentul de ordine interioara a Centrului Social
Slobozia, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.8 Se aproba Codul de etica - Centrul Social Slobozia, conform
Anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Obiectele de inventar si mijloacele fixe necesare desfasurarii
activitatii vor fi predate pe baza de protocol de predare - primire si inventar si
vor trece in patrimoniul Directiei de Asistenta Sociala odata cu preluarea
acestora.
Art.10 Finantarea activitatii de asistenta sociala in cadrul Centrului
Social Slobozia se asigura din mai multe surse:
- contributie de intretinere platita de persoanele asistate;
- alocatii de la Bugetul local;
- venituri proprii, donatii, sponsorizari si alte venituri atrase potrivit legii.
Art.11 Cladirile si terenul in care functioneaza Centrul Social Slobozia
fac parte din domeniul public al muncipiului Onesti care vor fi date in
folosinta si administrare Directiei de Asistenta Sociala Onesti;
Art.12 Seful Centrului Social Slobozia impreuna cu Directia de
Asistenta Sociala vor lua masurile necesare confectionarii firmei si obtinerii
acreditarii si autorizarilor necesare functionarii acestuia;
Art.13 (1) Salariatii din cadrul Centrului Social Slobozia isi vor
desfasura activitatea pe baza de contracte individuale de munca, incheiate in
temeiul art. 10-36 din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul Muncii;
(2) Atributiile personalului propriu de conducere si executie al
Centrului Social Slobozia se stabilesc prin fisa postului, aprobata de catre
Directorul executiv al Directiei de Asistenta Sociala Onesti;
Art.14 Se aproba transformarea a 1 post referent treapta 1A – personal
contractual - la Biroul administrativ aprovizionare in 1 post referent debutant
– personal contractual - la Biroul administrativ aprovizionare din cadrul
Directiei de Asistenta Sociala Onesti.
Art.15 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Bacau
- Primariei Muncipiului Onesti
- Directiei de Asistenta Sociala Onesti
Preşedinte de şedinţă,
Tofan Ion
Contrasemnează,
Secretarul municipiului,
Cons.jur. Daniel Spânu
Nr.7
din 03 februarie 2012
SD/BR
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