ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 122 din 18.06.2009
pentru aprobarea realizării obiectivului de investiţii
"Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc
în Municipiul Roman", a înfiinţării noului serviciu comunitar propus prin
subproiect, a organigramei serviciului comunitar,
a subproiectului şi a cheltuielilor legate de subproiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Analizând Expunerea de motive nr. 10098 din 17.06.2009 înaintată de
Primarul municipiului Roman şi Raportul de specialitate nr. 10099 din 17.06.2009
al Serviciului "Unitatea de Implementare a Proiectelor";
Văzând avizul favorabil nr. 54 din 18.06.2009 al Comisiei de Urbanism şi
Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 53 din 18.06.2009 al Comisiei
buget-finanţe, avizul favorabil nr. 124 din 18.06.2009 al Comisiei juridice, precum
şi avizul de legalitate nr. 10154 din 18.06.2009 al Secretarului municipiului
Roman;
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 928 / 2007 pentru
ratificarea Acordului – cadru de împrumut F / P 1566 (2006) din 29 ianuarie 2007,
publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 614 din 5 septembrie 2007, între
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării
proiectului pentru dezvoltarea de “SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A
SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI
AFERENT”;
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 323 / 2007 pentru
aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de
către familie,
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată;
În baza prevederilor art. 36, alin. 2 lit. “b” şi “d”, alin. 4 lit. “a” şi “f”, alin. 6
lit. “a”, pct. 10, ale art. 45, alin. 2, lit. “a”, precum şi ale art. 115, alin.1, lit.”b” din
Legea nr. 215/ 2001R privind administraţia publică locală;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă noul serviciu comunitar propus prin subproiectul "Centrul de
îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în Municipiul Roman" în
clădirea situată în Str. Bogdan Dragoş, nr. 91 în municipiul Roman, Judeţul Neamţ,
cu suprafaţa construită de 148 mp şi terenul aferent de 1.000 mp (clădirea este
conectată la utilităţile necesare: apă, canalizare, electricitate, cale de acces, telefon).
Art. 2. Se aprobă contribuţia proprie în procent de 50,63% din costul total al
subproiectului în valoare de 176.637,98 Euro, contribuţie proprie însemnând:
81.192,10
Euro
valoare
clădire
+
teren =
contribuţie
în
natură şi 550 Euro.
Art. 3. Se aprobă menţinerea destinaţiei clădirii astfel amenajate pentru
furnizarea de servicii sociale pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în
funcţiune (clădirea şi terenul aferent din Str. Bogdan Dragoş, nr. 91 - Roman sunt
înregistrate la Oficiul de cadastru şi Publicitate imobiliară Neamţ - carte funciară
nr. 50114, cu nr. 6783/04.06.2009).
Art. 4. Se aprobă organigrama serviciului comunitar desfăşurat în "Centrul de
îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în Municipiul Roman".
Art. 5. Se aprobă asigurarea din bugetul propriu a costurilor de întreţinere şi
reparare ale clădirii şi a costurilor de funcţionare a serviciilor ce rezultă după
realizarea subproiectului atât timp cât va fi necesar, dar nu mai puţin de 5 ani de la
darea în funcţiune a acesteia.
Art. 6. Se aprobă asigurarea accesului personalului angajat în cadrul acestui
serviciu comunitar, la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului, precum
şi achitarea cheltuielilor de transport ocazionate de participarea la aceste cursuri.
Art. 7. Se împuterniceşte Primarul municipiului Roman să încheie şi să semneze
Contractul de finanţare.
Art. 8. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul municipiului
Roman în calitate de ordonator principal de credite şi de către Direcţia Economică
din cadrul Primăriei municipiului Roman.
Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului
Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate, astfel:
- Primarului municipiului Roman;
- Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiilor;
- Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor;
- Direcţiei Economice.
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