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 HOTĂRĂRE 
privind modificarea art. 1 din HCL nr. 44 din 24.07 2012 pentru aprobarea înfiinţării Serviciului 

Public de Asistenţă Socială în comuna Coloneşti judeţul Bacău  
 

 Consiliul local al comunei Coloneşti judetul Bacău întrunit în şedinţă extraordinară din data de 
29.10.2012;   

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 modifică art.1 din HCL nr. 44 din 24.07.2012 în sensul că se aprobă înfiinţarea 
Serviciului Public de Asistenţă Socială, (numit în continuare SPAS), fără personalitate juridică, în 
cadrul Consiliului local al comunei Coloneşti judeţul Bacău. 

 
Art.2. Celelalte articole rămăn neschimbate. 
 
Art.3. Prezenta hotărăre va fi comunicată primarului comunei Coloneşti, AJPPIS Bacău, 

DGASPC Bacău şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău. 
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