ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMT
PROIECT
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Conventiei de Parteneriat dintre Directia de Asistenta
Sociala a Orasului Tirgu Neamt si Fundatia de Dezvoltare Locala “Speranta” pentru
acordarea de servicii sociale si a criteriilor de acordare
Avand in vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, art. 4, art.6 alin d), art.7 , art. 31, alin (4) lit. a),b), art.32
alin(1) lit c), art.33 alin (1) (2) (3) si Legea 292/ 2011 a asistentei sociale,art. 39 alin a) b) c)
Luand act de Expunerea de Motive a Primarului Orasului Targu Neamt , Harpa
Vasilica si de Raportul de Specialitate al Directiei de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu
Neamt ambele inregistrate cu nr. ______

din ___________

.

In temeiul art.36, alin 1, alin. 6 lit. A pct.2, art.45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b si ale
art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂSTE:

Art.1 Se aproba Conventia de Parteneriat dintre Directia de Asistenta Sociala a Orasului
Tirgu Neamt si Fundatia de Dezvoltare Locala „Speranta” conform anexei nr.1 la prezenta
hotarare , parte integranta a acesteia.
Art.2 Se aproba criteriile de acordare a finantarii serviciilor sociale pentru persoane cu
dizabilitati de catre Centru de zi– „ Speranta” din cadrul Fundatiei De Dezvoltare Locala
„Speranta” , conform anexei nr.2 la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia.
Art.3 Directia de Asistenta Sociala a Orasului Targu Neamt va lua toate masurile necesare in
vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari;
Art.4. Secretarul orasului va asigura publicarea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor
si persoanelor interesate.

Initiator,
Primar
Harpa Vasilică
Avizat pentru legalitate
Secretar oras,
jr. Laura Elena Maftei

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI TIRGU NEAMT
Nr. 2738 din 30.08.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare Privind aprobarea Conventiei de Parteneriat dintre
Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt si Fundatia de Dezvoltare Locala
“Speranta” pentru acordarea de servicii sociale si a criteriilor de acordare

Tinand cont de art. 4, art.6 alin d), art.7 , art. 31, alin (4) lit. a),b), art.32 alin(1) lit c),
art.33 alin (1) (2) (3) din legea 448 /2006 republicata, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap si Legea 292/ 2011 a asistentei sociale,art. 39 alin a) b) c)
.
Legea 448/2006 republicata, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap
Art.4 Autorităţile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanţii societăţii civile,
precum şi persoanele fizice şi juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligaţia să
promoveze, să respecte şi să garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în
concordanţă cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai
1996, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum şi cu celelalte acte interne şi internaţionale în
materie la care România este parte.
Art. 6 Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:
d)asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;
Art. 7
(1)Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal,
autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu
handicap şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale,
societăţii civile şi familie sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.
(2)În baza principiului egalizării şanselor, autorităţile publice competente au obligaţia să
asigure resursele financiare necesare şi să ia măsuri specifice pentru ca persoanele cu
handicap să aibă acces nemijlocit şi neîngrădit la servicii.
Art. 31
(4)În vederea asigurării serviciilor sociale necesare persoanelor cu handicap, autorităţile
publice au obligaţia să ia următoarele măsuri speciale
a)să creeze condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor
individuale ale persoanelor cu handicap;
b)să iniţieze, să susţină şi să dezvolte servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în
colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
Art. 32
(1)Persoanele cu handicap beneficiază de servicii sociale acordate:
c)în centre de zi şi centre rezidenţiale, publice sau private
Art. 33
(1)Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza, administra şi finanţa
servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, în condiţiile legii.
(2)Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta servicii sociale cu furnizori de
servicii sociale de drept privat, acreditaţi, în condiţiile legii.
(3)Costul serviciului social contractat nu poate depăşi costul avut de serviciul respectiv la data
contractării sau costul mediu al funcţionării serviciului la data înfiinţării, în cazul unui
serviciu nou.
Legea 292/2011 a asistentei sociale.
Art. 39
Responsabilitatea dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor sociale este partajată astfel:

a)elaborarea politicilor publice, programelor şi strategiilor naţionale în domeniu,
reglementarea, coordonarea şi controlul aplicării lor, precum şi evaluarea şi monitorizarea
calităţii serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale;
b)organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităţilor
administraţiei publice locale, atribuţii ce pot fi externalizate către sectorul neguvernamental,
instituţiile de cult, alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii;
c)finanţarea serviciilor sociale, în condiţiile legii - din bugetul local, din contribuţia
beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum şi din alte surse
Rolul acestei Coventii de Colaborare il contituie stabilirea cadrului intre parti privind
sustinerea serviciului social pentru persoane cu dizabilitati adulte- Centrul de zi „Speranta”
din cadrul Fundatiei de Dezvoltare Locala”Speranta”
Avand in vedere aceste considerente, propun Consiliului Local al orasului Tirgu
Neamt, aprobarea prezentului proiect de hotarare.

Primar,
Vasilica Harpa

Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt
Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt
Nr. 2738 din 30.08.2016

Aprob,
Primar,
Vasilica Harpa

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de Hotarare Privind aprobarea Conventiei de Parteneriat dintre
Fundatia de Dezvoltare Locala “Speranta” si Directia de Asistenta Sociala a Orasului
Tirgu Neamt pentru acordarea de servicii sociale
Luand in considerare prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1) – Republicata care stipuleaza
stabilirea cadrului de colaborare intre parti privind sustinerea serviciului social pentru
persoanele cu dizabilitati adulte si Legea 292/ 2011 a asistentei sociale,art. 39 alin a) b) c) .
In conformitate cu prevederile art. 4, 6 alin (d), 7 , 31, alin (4) lit. a,b , art.32 alin(1)
lit c, art.33 alin (1) (2) (3) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap1) – Republicata.
Drepturile si obligatiile Directiei de Asistenta Sociala Tirgu Neamt si Fundatiei de
Dezvoltare Locala „Speranta”
Directia de Asistenta Sociala are obligatia de a participa impreuna cu specialistii
Centrului de zi “Speranta” la efectuarea unor investigatii/evaluari de cazuri sociale care
necesita interventie/suport in situatii de criza,de a transmite catre seviciul social Centrul de zi
“Speranta” de informatii statistice referitoare la situatia persoanelor cu dizabilitati la nivelul
Orasului Tirgu Neamt si, acolo unde este cazul, informarea Centrului de zi cu privire la
persoanele cu dizabilitati care beneficiaza de servicii sociale, de a desfasura de demersuri
comune pentru atragerea de finantari si alte fonduri nerambursabile pentru infiintarea si
dezvoltarea de servicii sociale in concordanta cu prioritatile incluse in strategia locala.
participarea la evenimente, campanii si alte manifestari organizate de fundatie in scopul
informarii, sensibilizarii si implicarii comunitatii in integrarea socio-profesionala a
persoanelor cu dizabilitati;
Fundatia de Dezvoltare Locala „ Speranta” are obligatia de a furniza serviciului
social pentru care a obtinut licenta, in conformitate cu standardele de calitate specifice,
stabilirea capacitatii serviciului social si a criteriilor de primire a beneficiarilor in cadrul
centrului,transmiterea, trimestrial, catre D.A.S. a situatiei privind persoanele cu dizabilitati
care au beneficiat de serviciul social, colaborarea cu partenerul pentru cazurile care ii sunt
referite, daca beneficiarii raspund criteriilor de eligibilitate ale centrului de zi si in limita
locurilor disponibile, asigurarea dreptului la intimitate si confidentialitate a beneficiarilor
serviciului social Centrul de zi “Speranta”; publicarea de fotografii, inregistrari video si alte
informatii personale despre beneficiarii asistati de fundatie se va putea realiza doar cu acordul
beneficiarilor respectivi si/sau a reprezentantilor lor legali.
Fundatia de Dezvoltare Locala Speranta acorda servicii sociale destinate persoanelor adulte
cu dizabilitati prin Centrul de zi pentru persoane cu dizabilitati „Speranta” cu urmatoarele
activitati :
- Consiliere psihologica/juridica pentru persoanele cu dizabilitati si familiile acestora.
- Instruire si pregatire vocationala prin activitati de terapie ocupationala.
- testare aptitudini/functii motrice, evaluare, orientare si formare profesionala pentru persoane

cu dizabilitati.
- Alte activitati socio-educative, recreative si de abilitare pentru trai independent.
Criterii de acordarea serviciilor sociale sunt urmatoarele :
1 . Domiciliul beneficiarului de servicii sociale sa fie in Tirgu Neamt, dovedit cu actul de
identitate;
2. Persoana trebuie sa detina certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de comisia
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz , decizie eliberata de comisia
superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap , in termen de valabilitate
3. Sa depuna cererea de acordare de servicii sociale insotita de actele doveditoare privind
starea de sanatate , domiciliul, starea civila , venituri si altele , la sediul Directiei de Asistenta
Sociala a Orasului Tirgu Neamt
4. Valoarea venitului net/ membru de familie, luat in calcul la stabilirea cotelor de finantare
din bugetul local, porneste de la valoare neta a salariului minim pe economie conform art.1din
HG 1017/2015
5. Pragurile de finantare a serviciilor oferite sunt, dupa cum urmeaza:
- pana la 975 lei net/membru de familie finantarea din partea Consiliului Local prin Directia
de Asistenta Sociala a orasului Targu Neamt este 100% din costul lunar /beneficiar conform
HG 978/2015 , anexa.2, pct.9.
- de la 976 lei net/membru de familie pana la 1500 lei net/membru de familie finantarea din
partea Consiliului Local prin Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt este de
80% din costul lunar /beneficiar conform HG 978/2015 , anexa.2, pct.9 .
- de la 1501 lei net/membru de familie pana la 2000 lei net/membru de familie finantarea din
partea Consiliului Local prin Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt este de 60
% din costul lunar /beneficiar conform HG 978/2015 , anexa.2, pct.9 .
-peste 2001 lei net/membru de familie finantarea din partea Consiliului Local prin Directia
de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt este de 40% din costul lunar /beneficiar conform
HG 978/2015 , anexa.2, pct.9 .
Nota
1.Costul lunar/ beneficiar se regaseste in HG 978/16.12.2015 , anexa 2, pct.9 si este de
19.402,07lei /an , repectiv 1.616 .83 lei / luna
2.Criteriile de venit net, precum si standardele costului lunar se indexeaza in functie de
modificarile legislative aparute ulterior.
3. Finantarea serviciilor sociale acordate beneficiarilor Centrului de zi pentru persoane cu
dizabilitati „Speranta” se va face in baza aprobarii in Consiliul Local , ulterior aprobarii
prezentei hotarari.
Ca urmare propunem spre analiza si aprobare, prezentul Proiect de Hotarare.

Director executiv,
IOAN VLAD ANGHELUTA

Compartiment Juridic,
Jr. Sava Florin Bogdan

Anexa nr. 2
la HCL nr. _________din ___________
CRITERII DE ACORDARE A FINANTARII SERVICIILOR SOCIALE PENTRU
PERSOANE CU DIZABILITATI DE CATRE CENTRU DE ZI– „ SPERANTA” DIN
CADRUL FUNDATIEI DE DEZVOLTARE LOCALA „SPERANTA”
Criterii de acordarea serviciilor sociale sunt urmatoarele :
1 . Solicitantul de servicii sociale sa aiba domiciuliul in Tirgu Neamt;
2. Persoana trebuie sa detina certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de comisia
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz , decizie eliberata de comisia
superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap , in termen de valabilitate
3. Sa depuna cererea de acordare de servicii sociale insotita de actele doveditoare la sediul
Directiei de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt
4. Valoarea venitului net/ membru de familie, luat in calcul la stabilirea cotelor de finantare
din bugetul local, porneste de la valoare neta a salariului minim pe economie conform art.1
din HG 1017/2015.
5. Pragurile de finantare a serviciilor oferite sunt, dupa cum urmeaza:
- pana la 975 lei net/membru de familie finantarea din partea Consiliului Local prin Directia
de Asistenta Sociala a orasului Targu Neamt este 100% din costul lunar /beneficiar conform
HG 978/2015 , anexa.2, pct.9.
- de la 976 lei net/membru de familie pana la 1500 lei net/membru de familie finantarea din
partea Consiliului Local prin Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt este de
80% din costul lunar /beneficiar conform HG 978/2015 , anexa.2, pct.9 .
- de la 1501 lei net/membru de familie pana la 2000 lei net/membru de familie finantarea din
partea Consiliului Local prin Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt este de 60
% din costul lunar /beneficiar conform HG 978/2015 , anexa.2, pct.9 .
-peste 2001 lei net/membru de familie finantarea din partea Consiliului Local prin Directia
de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt este de 40% din costul lunar /beneficiar conform
HG 978/2015 , anexa.2, pct.9 .
Nota
1.Costul lunar/ beneficiar se regaseste in HG 978/16.12.2015 , anexa 2, pct.9 si este de
19.402,07lei /an , repectiv 1.616 .83 lei / luna
2.Criteriile de venit net, precum standardele costului lunar se indexeaza in functie de
modificarile legislative aparute ulterior.
3. Finantarea serviciilor sociale acordate beneficiarilor Centrului de zi pentru persoane cu
dizabilitati „Speranta” se va face in baza aprobarii in Consiliul Local , ulterior aprobarii
prezentei hotarari.

Director executiv,
IOAN VLAD ANGHELUTA

Compartiment Juridic,
Jr. Sava Florin Bogdan

