
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

privind suspendarea activităţii Cantinei Sociale a oraşului Tîrgu Neamţ  din subordinea   
Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 

 
            Consiliul Local al oraşului Tirgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

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 obţinerea licenţelor de funcţionare 
pentru Centrul de primire in regim de urgenta pentru persoane adulte fara adapost Sf.Teodora şi 
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; 

- HCL nr.159 din 28.07.2016 privind suspendarea activităţii Cantinei Sociale a oraşului Tîrgu 
Neamţ  din subordinea  Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ; 
 Luând act de expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ şi de Raportul de specialitate al 

Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ, ambele inregistrate sub nr. 3720 din 
14.12.2017. 

  Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
 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 administraţia publică locală republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art. 1.  Începând cu data de 01.01.2018 se suspendă activitatea Cantinei Sociale a oraşului Tg. Neamţ 
din subordinea  Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ  - până  la 31.12.2018, termen necesar 
pentru încadrarea în standardele de funcţionare conforme legislaţiei în vigoare.    
 Art.2. Personalul din cadrul Cantinei Sociale a oraşului Tg. Neamţ, se mută, în condiţiile legii, la 
celelalte compartimente/servicii ale Direcţiei de Asistenţă Socială.  
 Art.3. Serviciul resurse umane, registraturã si administrativ, Compartimentul juridic şi Serviciul de 
Asistenţă Socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială – Tg. Neamţ  va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

Art.4. Secretarul oraşului Tirgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 Nr._357____ 
din  22.12.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Timişescu Ovidiu 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                 Secretar oraş
                                                                          Cons.jur. }u]u Ion 
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