
                                                                                        
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACAU 
MUNICIPIULUI ONESTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind incheierea unui acord de parteneriat public - privat avand ca obiectiv 

ingrijirea persoanelor varstnice din Centrul Social Slobozia si aprobarea 
Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2013 

  
 
 Consiliul Local al muncipiului Onesti, intrunit in sedinta ordinara din ziua de 
16 ianuarie 2013;  
 
Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a primarului municipiului Onesti prin care se propune 
incheierea unui acord de parteneriat public - privat avand ca obiectiv ingrijirea 
persoanelor varstnice din Centrul Social Slobozia si aprobarea Bugetului de venituri si 
cheltuieli aferent anului 2013 

- Prevederile Legii nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor 
varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 178 / 2010 a parteneriatului public-privat, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 
               In temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, 

  
H O T A R A S T E: 

 
Art.1 Se aproba incheierea unui acord de parteneriat public privat avand ca 

obiectiv ingrijirea persoanelor varstnice din Centrul Social Slobozia, intre Directia 
generala de Asistenta Sociala si  un partener privat; 

 
Art.2 Se aproba Bugetul de venturi si cheltuieli pentru desfasurarea activitatii 

in Centrul social Slobozia in anul 2013 in suma de 491.500 lei 
 
Art.3 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.4 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetului Bacau 
- Primariei Muncipiului Onesti 
- Directiei de Asistenta Sociala Onesti 

 
Preşedinte de şedinţă, 

Zarzu Ciprian 
  

          Contrasemnează,  
                                                                           Secretarul Municipiului,  

    Cons. Jur. Daniel Spânu 
Nr.8  
din 16 ianuarie 2013 
SD/BR 
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