
 
 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

 HOTĂRĂRE 
privind aprobarea înfiin ţării Serviciului Public de Asistenţă Socială în comuna 

Coloneşti judeţul Bacău  
 

Având în vedere:  
- Legea 292/2011 Legea asistenţei sociale; 
- HG nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă 

socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- 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; 

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice. 
 În temeiul art. 36, alin (1) si (2) şi alin (6) lit.a) pct.2 din legea 215/ 2001 privind 
administraţia publică locală, republicată în anul 2007 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială, (numit în 
continuare SPAS), fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Coloneşti judeţul Bacău. 

Art.2. Se aprobă spatiul necesar in vederea desfăşurării activităţilor specifice in 
suprafaţă totală de 198,96 mp astfel:  

-Sediul Centrului de Servicii pentru Copil si Familie Coloneşti in suprafaţă de 
126,28 mp; 

-Sala de festivităti din sediul primariei comunei Colonesti judetul Bacău cu 
suprafata de 55,05 mp; 



-Biroul de asistentă socială din sediul primariei comunei colonesti judetul Bacau 
in suprafata de 17,63 mp. 

Art.3.Bugetul necesar organizării si functionarii SPAS Colonesti a fost aprobat si 
este prevazut in bugetul Consiliului Local Colonesti la capitolul asistenţă socială 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispozitie.  

Art.4.Se aproba Statul de funcţii şi Organigrama pentru personalul din cadrul 
SPAS Colonesti conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 

Art.5.Se aprobă accesul personalului angajat în cadrul SPAS Colonesti la 
cursurile de formare organizate de instituţii specializate iar cheltuielile de pregătire 
profesională vor fi suportate de Consiliul Local Colonesti. 

Art.6 .Se împuterniceşte d-l Mîrzac Iancu Valentin primarul comunei Coloneşti 
judeţul Bacău semneze toate actele şi documentele necesare în vederea înfiinţării si 
realizării SPAS Colonesti. 

Art.7.Prezenta hotărăre va fi comunicată primarului comunei Coloneşti, AJPPIS 
Bacău, DGASPC Bacău şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău.   
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