
                                                                  ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modelului-cadru de Contract de Parteneriat dintre UAT Tîrgu Neamţ şi 
alte UAT-uri pentru susţinerea financiară a  serviciilor specializate acordate de Direcţia de 
Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ prin Centrul de Primire in Regim de Urgenta a 
Persoanelor fara Adapost ,,Sfanta Teodora,, Tîrgu Neamţ, pentru  beneficiarii care nu au 

domiciliul stabil pe raza oraşului Tîrgu Neamţ 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeşul Neamţ; 
         Având în vedere prevederile  

- art 36, pct 7 lit. c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată care 
   ” hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară 
sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, în vederea promovării unor interese comune.’’ 

-HCL Tîrgu Neamţ  nr. 52 din 09.02.2016  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor fara Adapost ,,Sfanta 
Teodora,,  Tîrgu Neamț; 

-HCL Tirgu Neamt nr.58 din 28.02.2017 privind aprobarea costului mediu lunar de 
întretinere a beneficiarilor Centrului de Primire în regim de Urgentă a Persoanelor fără Adăpost 
”Sf. Teodora” Tg. Neamt ” pentru anul 2017; 

-art. 4.2 din Contractul pentru acordare servicii sociale, anexa 1 la HCL 58 din 
28.02.2017; 

-Ordinul nr. 71 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru 
acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistenţă socială cu furnizorii de 
servicii sociale; 

- Hotărârea nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 
pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 
stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 
vârstnice din centrele rezidenţiale; 
            - prevederile legii 292/2011 privind asistenţa socială , art.42 , alin (2) , alin (3);   
          Luând act de expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ şi de raportul de specialitate 
al Direcţiei de Asistenţă Socială a Oraşului Tîrgu Neamţ, ambele inregistrate sub nr. 1094/28.03.2017.  
          În temeiul art. 36, alin.2, lit.d, 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 administraţia publică locală republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
 
         Art. 1.  Se aprobă modelului-cadru de Contract de Parteneriat dintre UAT Tîrgu Neamţ şi 
alte UAT-uri pentru susţinerea financiară a  serviciilor specializate acordate de Direcţia de 
Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ prin Centrul de Primire in Regim de Urgenta a 
Persoanelor fara Adapost ,,Sfanta Teodora,, Tîrgu Neamţ, pentru  beneficiarii care nu au 
domiciliul stabil pe raza oraşului Tîrgu Neamţ; 
        Art. 2 Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ să încheie şi să semneze Contractul de 
Parteneriat între UAT Tg Neamţ, directorul executiv pentru Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tirgu 
Neamţ şi reprezentantul UAT –partener; 



        Art.3 Secretarul oraşului Tirgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

Nr.124 
din 30.03.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Ciorsac Elena 

                                                                    Contrasemnează, 
              Secretar oraş, 

                                         jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:19 
Pentru:19 
Împotrivă: 
Abţineri: 
 


