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COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRĂRE 
pentru abrogarea HCL nr. 24 din 10.05.2011 privind infiinţarea serviciului social ,,Centrul de Zi 
pentru Copii din sat Satu Nou" comuna Coloneşti judeţul Bacău si alocarea suprefetei de teren 
din domeniul public necesar pentru realizarea obiectivului ,,Centrul de Zi pentru Copii din sat 

Satu" Nou comuna Coloneşti judeţul Bacău 
 

 
Având în vedere:  
Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială; 
H.G.R. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului - Cadru de organizare şi funcţionare a 

Serviciului Public de Asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 
H.G.nr.1024/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a metodologiei de acreditare a 
furnizorilor de servicii sociale;  

Ordinul nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile 
sociale si a modalitatii de evaluare a implinirii acestora; 

Adresa nr. 253 din 05.02.2013 înregistrată la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vărstnice-Unitatea de management a Proiectului; 
În temeiul art. 36, alin (1) si (2) şi alin (6) lit.a) pct.2 din legea 215/ 2001 privind administraţia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se abrogă HCL nr. 24 din 10.05.2011 privind aprobarea înfiinţării serviciului social ”Centrului 
de zi pentru copii din sat Satu Nou”, comuna Colonesti,  serviciu propus prin subproiectul  cu acelasi  
nume, finantat in cadrul ,,Proiectului Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia 
sa si instruirea personalului aferent”.  

Art.2. Se abrogă aprobarea suprafeţei de teren alocat de Consiliul Local Colonesti subproiectului 
pentru infiintarea Centrului de  zi pentru copii din Satu Nou”, comuna Colonesti care este  de 600 mp, 
din care 200 mp pentru constructia clădirii.   

 
Art.3.  Prezenta hotărăre va fi comunicată primarului comunei Coloneşti, Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Bacău, D.G.A.S.P.C. Bacău şi celor interesaţi.   
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