
                                                                  ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMT 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
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 

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt; 

Având in vedere prevederile art. 27 lit. (c)  din Ordonanta nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu 
completările si modificările ulterioare, ale art.25 alin (4)  din Legea nr. 17/2000  privind asistenta socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, ale anexei nr. 4 din Ordinul  nr. 2126/2014 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 serviciile acordate integrat si cantinelor sociale, ale art.60 si art.136 din Legea 
nr.292/2011 a asistentei 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, Anexa 3; Hotărârea nr. 903 din 15 
octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 
colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor 
adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice 

Luând act de prevederile HCL Tg. Neamt nr. 52/ 09.02.2016  privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare si Functionare a Centrului de Primire în Regim de Urgentă a Persoanelor fără Adăpost  ”Sf. 
Teodora” – Tg. Neamt, de referatul cu nr 670/17.02.2017.înaintat de Biroul Buget din cadrul Directiei de 
Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt , de expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ si de 
raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt , ambele inregistrate sub 
nr.   669/17.02.2017 
 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 administratia publică locală republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

HOTĂRĂSTE: 
 
            Art. 1.  Se aprobă costul mediu lunar de întretinere al unui beneficiar  din Centrul de Primire în 
regim de Urgentă a Persoanelor fără Adăpost ”Sf. Teodora” Tg. Neamt pentru anul 2017 în cuantum de 
1982 lei.  
 Art. 2 Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor 
personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat. 
           Art.3 Se aprobă Contractul de prestări servicii sociale  - model pentru beneficiarii Centrului de 
Primire în Regim de Urgentă a Persoanelor fără Adăpost  ”Sf. Teodora” – Tg. Neamt , conform Anexei nr. 
1 parte integrată a prezentei hotărâri 

Art.4. Se aprobă Angajamentul de plată – model pentru beneficiarii Centrului de Primire în Regim 
de Urgentă a Persoanelor fără Adăpost  ”Sf. Teodora” – Tg. Neamt , conform Anexei nr. 2 , parte integrată 
a prezentei hotărâri 

Art.5. Biroul de Protectie si Asistentă Socială si Centrul de Primire în Regim de Urgentă a 
Persoanelor fără Adăpost  ”Sf. Teodora” – Tg. Neamt din cadrul D.A.S. – Primăria  Oraşului Tîrgu Neamţ 
va lua toate măsurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.6. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
institutiilor si persoanelor interesate, prin Compartimentul Administratie Publică Locală. 

Initiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
                                                                                           Avizat pentru legalitate 

Secretar oras, 
jr. Laura Elena Maftei 



                                                                     ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMT 
 

HOTĂRÂRE 
 

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 

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt; 
 

Având in vedere prevederile art. 27 lit. (c)  din Ordonanta nr.68/2003 privind serviciile 
sociale, cu completările si modificările ulterioare, ale art.25 alin (4)  din Legea nr. 17/2000  
privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, republicată, ale anexei nr. 4 din Ordinul  nr. 
2126/2014 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 serviciile acordate integrat si cantinelor sociale, ale art.60 si 
art.136 din Legea nr.292/2011 a asistentei 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, Anexa 3; Hotărârea nr. 
903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate 
persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice 

Luând act de prevederile HCL Tg. Neamt nr. 52/ 09.02.2016  privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului de Primire în Regim de Urgentă a 
Persoanelor fără Adăpost  ”Sf. Teodora” – Tg. Neamt, de referatul cu nr 670/17.02.2017.înaintat 
de Biroul Buget din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt , de expunerea 
de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ si de raportul de specialitate al Directiei de Asistenta 
Sociala a Orasului Tirgu Neamt , ambele inregistrate sub nr.   669/17.02.2017. 

}in^nd cont de avizele comisiilor de specialitate; 
 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 administratia publică locală republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂ{TE: 
 
            Art. 1.  Se aprobă costul mediu lunar de întretinere al unui beneficiar  din Centrul de 
Primire în regim de Urgentă a Persoanelor fără Adăpost ”Sf. Teodora” Tg. Neamt pentru anul 
2017 în cuantum de 1982 lei.  
 Art. 2 Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea 
veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat. 
           Art.3 Se aprobă Contractul de prestări servicii sociale  - model pentru beneficiarii Centrului 
de Primire în Regim de Urgentă a Persoanelor fără Adăpost  ”Sf. Teodora” – Tg. Neamt , conform 
Anexei nr. 1 parte integrată a prezentei hotărâri 

Art.4. Se aprobă Angajamentul de plată – model pentru beneficiarii Centrului de Primire în 
Regim de Urgentă a Persoanelor fără Adăpost  ”Sf. Teodora” – Tg. Neamt , conform Anexei nr. 2 
, parte integrată a prezentei hotărâri 

 
 



 
 
 
Art.5. Biroul de Protectie si Asistentă Socială si Centrul de Primire în Regim de Urgentă a 

Persoanelor fără Adăpost  ”Sf. Teodora” – Tg. Neamt din cadrul D.A.S. – Primăria  Oraşului 
Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art.6. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotărâri institutiilor si persoanelor interesate, prin Compartimentul Administratie Publică Locală. 

Nr. 58 
din 28.02.2017 
 

         Preşedinte de şedinţă, 
                                                        Consilier: Bor[ Paul 
 

                                                                                                    Contrasemnează, 
 Secretar oraş, 

Jr. Laura Elena Maftei 
 

 
 
 
 
 
 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi    18 
Pentru      18 
Împotrivă 
Abţineri 

 


