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H O T Ă R Â R E A  
Nr.  12 din 31 martie 2021  

 
 privind aprobarea   asocierii cu Directia Generală de Asistentă Socială Bacau, în vederea 

finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap  
 
 

            Consiliul local al comunei Dămienești, județul Bacau, întrunit în ședință 
ordinară în data de  31 martie 2021 
 

          Având în vedere referatul de aprobare nr. 1080 din 19.03.2021 al primarului 
comunei Dămienești, în calitatea sa de initiator al proiectului de hotărâre nr. 1078 din 
19.03.2021 cu privire la aprobarea  asocierii cu Directia Generală de Asistentă Socială 
Bacau, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu 
handicap.  
         Analizând draftul contractului de asociere, privind finanțarea activității de protecție 
de tip rezidențial a persoanei cu handicap, anexa  la prezentul proiect. 
         Reținând prevederile  adresei DGASPC Bacău nr. 32920 din 18.03.2021 prin care se 
notifică necesitatea si oportunitatea asocierii. 
         Constatând existența  avizelor consultative ale comisiilor de specialitate: 

 al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public, agricultură, gospodărire, protectia mediului, servicii 
si comerț, inregistrat la nr. 1193 din 27.03.2021, 

 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii 
publice, a drepturilor cetățenilor, inregistrat la nr. 1192 din 27.03.2021, 

 al comisiei pentru învățămînt, cultură, sănătate și asistență socială, inregistrat la nr. 
1194 din 27.03.2021, 

              
        Luând act de avizul de legalitate al secretarului de comună, în conformitate cu 
prevederile art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ  
  
         În temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , art.129 alin.(2) lit.d) si e) 
coroborat cu alin.(7)  lit.b) respectiv 9 lit.a), art.133, alin.(1),art.134 alin.(1) lit.a) ,alin.(3) 
lit.a) ale art.139 alin.(1) si (3) lit.g ,  art.196 alin.1 lit.a),   ale art.197 alin.(3) , ale art.289, 
art.607 alin.(4) . 
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H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1. Se aprobă asocierea comunei Dămienești, județul BACĂU cu Directia Generală de 
Asistentă Socială Bacau, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a 
persoanei cu handicap. 
 
Art.2. Se aprobă Contractul de Asociere și se împuternicește primarul comunei Dămienești, 
județul Bacău, contabila institutiei si secretarul general al comunei, să semneze contractul 
anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3.(1)Prezenta hotărâre se comunica : 

 Instituţiei  Prefectului- judeţul Bacău  
 Primarului comunei Dămienesti 
 DGASPC _BACAU 

             (2)Prevederile prezentei pot fi consultate la sediul instituției sau pe site-ul instituției 
la  adresa :www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/HOTĂRÎRILE AUTORITĂȚII 
DELIBERATIVE. 
 
Art.4. (1) Prezenta hotărăre a fost adoptată în condițiile art.139 alin.3 lit.g) al OUG 
nr.57/2019, cu un număr   9 voturi pentru,  0 voturi împotrivă, 0 abțineri. 
             (2) Au fost prezenți un număr de    9  consilieri, din totalul de 11 mandate. 
 
 
 
                 
Presedinte de ședintă,                                                                 
Consilier, 

CIOBANU Puiu 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretar general  UAT 

VERDE Matilda 

 
 
 
 
                       
 
 


