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HOTĂRĂRE 
privind aprobarea înfiin Ńării serviciului social ,,Centrul de Zi pentru Copii din sat 
Satu Nou" comuna Coloneşti judeŃul Bacău si a suprefetei de teren din domeniul 
public necesar pentru realizarea obiectivului ,,Centrul de Zi pentru Copii din sat 
Satu" Nou comuna Coloneşti judeŃul Bacău  
 

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

funcŃionare a Serviciului Public de AsistenŃă socială, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă 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; 
În temeiul art. 36, alin (1) si (2) şi alin (6) lit.a) pct.2 din legea 215/ 2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă înfiinŃarea 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 aprobă suprafata terenului alocat de Consiliul Local Colonesti subroiectului 
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.  Consiliul Local Colonesti va efectua pe cheltuiala proprie lucrările pentru 
conectarea terenului la  utilităŃile necesare: apă (reŃeaua locală sau puŃ forat), canalizare 
(reŃeaua locală sau fosă septică), electricitate, cale de acces, telefon, incalzire etc.   

 



 

Art.4. Consiliul Local Colonesti va asigura contribuŃia proprii în procent de minim 9% 
din costul total al subproiectului (fără taxe), in structura urmatoare:  

a) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, evaluarea grupului 
Ńintă,pregătirea şi elaborarea subproiectelor, evaluarea imobiliară de către evaluator 
autorizaŃi, organizarea de campanii de informare locale.  
b)  Valoarea terenului pus la dispoziŃia subproiectului, stabilită de către un evaluator 
autorizat independent 
c)   Cheltuieli pentru verificarea de calitate a proiectării la cerinŃe esenŃiale 
d)   Autoriza Ńii şi avize: obŃinerea certificatului de urbanism şi a autorizaŃiei de 
construire, acord de mediu, aviz PSI, ISC, alte avize şi acorduri prevăzute în acte 
normative, etc. 

Art.5.  Consiliul Local Colonesti va suporta cheltuielile cu  taxele aferente contributiei in 
bani pentru subproiectul ”Centrului de zi pentru copii din Satu Nou”, comuna Colonesti 

Art.6.  Unitatea Administrativ-Teritorială Colonesti va înregistra la Oficiul de cadastru şi 
Publicitate imobiliară, conform legii, clădirea rezultată în urma implementării 
subproiectului ”Centrului de zi pentru copii din Satu Nou”, comuna Colonesti şi va 
menŃine destinaŃia clădirii construite  pentru furnizarea de servicii sociale pentru o 
perioadă de minim 10 ani de la darea în funcŃiune; 

Art.7.  Consiliul Local Colonesti aproba organigrama ”Centrului de zi pentru copii din 
Satu Nou”, comuna Colonesti, conform Anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare.  

Art.8.  Consiliul Local Colonesti va asigura din bugetul propriu costurile de întreŃinere şi 
reparare a clădirii ”Centrului de zi pentru copii din Satu Nou”, comuna Colonesti,  şi a 
costurilor de funcŃionare a serviciului ”Centrului de zi pentru copii din Satu Nou”,  ce 
rezultă după realizarea subproiectului atât timp cât va fi necesar dar nu mai puŃin de 5 
ani de la darea în funcŃiune a acestora; 

Art.9.  Se aproba  accesul personalului angajat în cadrul noului serviciu comunitar creat 
”Centrul de zi pentru copii din Satu Nou”,  la cursurile de formare organizate în cadrul 
Proiectului şi de a achita cheltuielile de transport ocazionate de participarea la aceste 
cursuri din bugetul Consiliului Judetean Bacau.  

Art.10. Se împuterniceste d-l Mirzac Iancu Valentin , Primarul comunei Colonesti, 
judeŃul Bacău, să încheie contractul de finanŃare şi să semneze toate actele şi 
documentele necesare în vederea înfiinŃării ”Centrului de zi pentru copii din Satu Nou”, 
comuna Colonesti şi implementării subproiectului cu acelaşi nume.  

 



 
Art.11.  Prezenta hotărăre va fi comunicată primarului comunei Coloneşti, InstituŃiei 
Prefectului - JudeŃul Bacău, D.G.A.S.P.C. Bacău şi celor interesaŃi.   
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