
ROMÂNIA 
JUDE�UL NEAM� 

CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI TÎRGU NEAM� 
 

HOT�RÂRE 
privind aprobarea infiintarii Centrului Social multifunctional „Sfantul Modest”, orasul 

Tirgu Neamt, judetul Neamt  
 

Consiliul local al orasului Tîrgu Neam�, jude�ul Neam�; 
 Conform prevederilor cuprinse in:  
- Hotararea Guvernului Romaniei  nr.669/2006 privind Strategia nationala de incluziune 
sociala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului; 
- Hotararea Guvernului Romaniei nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului insitutiilor 
de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a insituttiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului Romaniei nr.68/2003 privind serviciile 
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale; 
 �inând cont de Expunerea de motive nr. 7221 din 27.03.2009 precum si a Raportului 
de specialitate al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala - Compartimentului Protectie 
si Asistenta Sociala din cadrul Prim�riei orasului Tîrgu Neam� nr. 7221/27.03.2009; 
 În temeiul prevederilor 36 alin.(2) lit.d), precum si ale art. 45 din Legea nr. 215/2001  
administra�iei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOT�R��TE: 
  Art.1 Se aprob� infiintarea Centrului Social multifunctional „Sfantul Modest”, orasul 
Tirgu Neamt, judetul Neamt prin proiect cu finantare prin „Proiectul privind incluziunea 
sociala, din cadrul programului pentru tinerii aflati in situatie de risc – Programe de asistenta 
sociala - Partea a III-a, Componenta 2” 

Art.2  Asigura contributia proprie, in cunatm de 10% din costul total al proiectului, 
reprezentand 85.586 Euro, respectiv 367.163,940 lei  

Art.3 Asuma costurile de functionare a Centrului Social multifunctional „Sfantul 
Modest”, orasul Tirgu Neamt, judetul Neamt pentru o perioada de 6 ani de la darea tn 
folosinta si mentinerea obiectului sau de activitate pana la finalizarea duratei de amortizare 
a investitiei, calculata conform legii. 

Art.4 Componenta echipei de management a proiectului va fi desemnata prin 
dispozitie a Primarului orasului Tirgu Neamt; 
 Art. 5. Imputerniceste pe domnul Decebal Arnauru, primarul orasului Tirgu Neamt, 
pentru inaintarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare. 

Art.5 Secretarul orasului Tîrgu Neam� va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hot�râri institu�iilor si persoanelor interesate. 
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