ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI TÎRGU NEAMŢ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului de
Primire in regim de urgenta pentru persoane fara adapost „Sfanta Teodora”
Tirgu Neamt
Consiliul local al ora[ului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;
Avand in vedere prevederile art.57, art.58 alin(1), art.59 alin(1), lit.c si art.60, din Legea
nr.292/2011 a Asisten]ei Sociale, legea 197/01.11.2012 privind asigurarea calit\]ii in domeniul
serviciilor sociale, ale Hot\rarii nr.539/09.06.2005 pentru aprobarea Nomenclatorului Institu]iilor
de Asisten]\ Social\ [i a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare
[i func]ionare a institu[iilor de asisten]\ social\, precum [i a normelor metodologice de a plicare a
prevederilor Ordonan]ei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modific\rile [i
complet\rile ulterioare [i ale Ordonan]ei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Luand act de Expunere de motive a Primarului Ora[ului Tirgu Neam], de Raportul de
Specialitate al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a Prim\riei Ora[ului Tirgu Neam], ambele
inregistrate cu num\rul 19626 din 11.12.2014
V\zand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, in temeiul art.36,
alin(1), alin(2),lit(c), alin(6), lit(a), pct.2, art.45, alin(1), art.46, alin(1), art.115, alin(a) lit(b),
art.117, lit(a) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale;

HOTĂRĂ{TE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Centrului de primire in regim de
urgenta pentru persoane fara adapost „Sfanta Teodora”-Tirgu Neamt, conform Anexei , parte
integrant\ din prezenta hot\rare.
Art.2 Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei oraşului Tg. Neamţ va lua toate măsurile necesare
în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3 Secretarul ora[ului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei hotărâri
instituţiilor [i persoanelor interesate, prin intermediul compartimentului administra]iei locale din
cadrul Serviciului Juridic Contencios Administrativ.
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