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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

 

Nr. 8 din 26.01.2017 
 

privind înfiinţarea serviciilor sociale acordate şi administrate  

de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 746 din 17.01.2017 înaintată de către 

Primarului Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de 

specialitate nr. 317 din 17.01.2017, întocmit de Direcţia de Asistenţă Socială; 

 Văzând avizul favorabil nr. 7 din 26.01.2017 al Comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 8 din 

26.01.2017 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1267 din 

26.01.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman;  

 Având în vedere prevederile H.C.L. Roman nr. 208 din 18.12.2015 

privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, denumită „Direcţia 

de Asistenţă Socială a Municipiului Roman”.  

 În conformitate cu: 

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 292/2011- Legea asistenţei 

sociale; 

- prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

- prevederile art. 12 alin. (1) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 16 din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

 În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală;  
   

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă înfiinţarea serviciilor sociale acordate şi administrate de 

către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman; 

 

 Art. 2. Serviciile sociale acordate şi administrate în cadrul Direcţiei de 

Asistenţă Socială sunt următoarele: 

- Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice “Casa Bunicilor”, 

str. Ogoarelor, nr. 12 Roman; 

- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc “Casa Copiilor”, 

str. Bogdan Dragoş, nr.91; 
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- Centrul pentru Servicii Sociale “Casa Pâinii”, str. Speranţei, nr. 11; 

- Centrul de zi pentru copii antepreşcolari aflaţi în situaţii de risc, 

“Casa Fluturaşilor”, str. Smirodava, nr.28; 

- Adăpostul de noapte “Casa Speranţei” Roman, str. Ştefan cel 

Mare, nr. 259; 

 

 Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate şi 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri; 

 

 Art. 4. Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, 

conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                   Contrasemnează 

              Consilier,      Secretarul Municipiului Roman,    

         George Alexandru BĂLAN                         Gheorghe CARNARIU 
 


