
 
                                                                        ROMÂNIA 

  JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMT 

HOTĂRÂRE 
privind suspendarea activitătii Cantinei Sociale a orasului Tg. Neamt  din subordinea Directiei 

de Asistentă Socială a orasului Tîrgu Neamt 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt; 
Având in vedere  

- ORDINUL nr. 2126 din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, 
tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte 
aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în 
sistem integrat şi cantinelor sociale 

- Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale 
- Solicitările primite de la M.M.F.P.S.P.V prin adresa nr. 

40884/RG/2038/RSS/2581/RSS/201/VN/04.05.2016 pentru obtinerea licentelor de functionare 
pentru Centrul de primire in regim de urgenta pentru persoane adulte fara adapost Sf.Teodora si 
Cantina Socială  

- HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale 

- Măsurile impuse conform proceselor-verbale de control efectuate de către I.S.U. Neamt în 
perioada ianuarie – aprilie 2016  la unitătile din subordinea D.A.S. Tg. Neamt  

Luând act de expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ si de Raportul de 
specialitate al Directiei de Asistentă Socială din cadrul Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ, ambele 
inregistrate sub nr. 2278  din 14.07.2016. 
 În temeiul art. 36, alin.1,alin.2, lit. (d), alin.3, lit.(b), alin.6 lit.a pct.2, art. 45 alin.1, art.115 
alin.1 lit.b şi ale art.117 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

            Art. 1.  Începând cu data prezentei se suspendă activitatea Cantinei Sociale a orasului Tg. 
Neamt  din subordinea  Directiei de Asistentă Socială a orasului Tîrgu Neamt  - până  la data de 
31.12.2017 termen necesar încadrării în standardele de functionare conforme legislatiei în vigoare;  
 Art.2. Prestarea serviciilor de asigurare a hranei beneficiarilor prevăzute în Legea 208/1997 
privind cantinele de ajutor social se va face din sursă externă ca urmare a desfăşurării procedurilor 
corespunzătoare Legii 98/2016 privind achiziţiile publice; 
 Art.3. Personalul din cadrul Cantinei Sociale a orasului Tg. Neamt, se mută, în conditiile 
legii, la celelalte compartimente/servicii ale Directiei de Asistentă Socială.  
 Art.4.  Biroul Buget Contabilitate si resurse umane si Compartimentul juridic din cadrul 
Directiei de Asistentă Socială – Tg. Neamt  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotărâri institutiilor si persoanelor interesate. 
Nr. 159 
din 28.07.2016 

Pre[edinte de [edin]\, 
                            Consilier: Acioc^rl\noae Andrei 

     Contrasemneaz\, 
                                   Secretar oras, 

       jr. Laura Elena Maftei 
       Total consilieri locali     19 



        Prezenti     19         
        Pentru        14               
        Împotrivă     1                    
       Abtineri       4                


