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HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr.
205/21.12.2017 privind aprobarea proiectului „Infrastructură socială comunitară pentru
persoane adulte cu dizabilități” în municipiul Moinești, județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în ședința
extraordinară din data de 05.01.2018,
Având în vedere:
- Raportul nr. 45189/29.12.2017 al Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti;
- Expunerea de motive nr. 45190/29.12.2017 a Primarului municipiului Moineşti;
- adresa nr. 130780/28.12.2017 a Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția
Copilului Bacau;
- Ordinul nr. 3174/31.05.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – condiții specifice
de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de proiecte POR8/8.1/8.3/B/1;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 111/24.06.2014 privind aprobarea Strategiei
Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale perioada 2014-2020 și a Planului Operațional pentru
implementarea Strategiei;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 109/07.07.2017 privind
aprobarea parteneriatului încheiat intre Municipiul Moinești și Județul Bacau prin Direcția
Generala de Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacau în scopul înființării Infrastructurii
sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 205/21.12.2017 privind
aprobarea proiectului „Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”
în municipiul Moinești, județul Bacău;
Văzând raportul nr. 457/05.01.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, de muncă, protecţie
socială, protecţie copii, turism şi sport, raportul nr. 462/05.01.2018 al Comisiei pentru activităţi
economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ. sănătate şi familie şi raportul nr.
468/05.01.2018 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi
protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Moineşti;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. „e” raportat la alin. (7), lit. „a”, art. 45, alin. (2)
lit.”f”, art. 48 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. I – Hotărârea Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 205/21.12.2017 privind
aprobarea proiectului „Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”
în municipiul Moinești, județul Bacău, se modifică și se completează după cum urmează:
- După art. 3 se introduce un nou articol care va avea următorul conținut:
„ART. 3¹ - (1) Se aprobă indicatoriii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție
”Reabilitare și modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane
adulte cu dizabilități în Municipiul Moinești, județul Bacău”, conform Proiectului nr.201/2017,
faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție – DALI:
- Valoarea totală a investiției, cu TVA = 1.200.056,53 lei
din care:
Construcții și Montaj =
810.431,27 lei
- Capacități:
- regim de înălțime
Parter+supantă

2
- suprafața terenului
603,31 mp
- suprafața totală construită
330
mp
- suprafața desfășurată
480
mp
- număr locuri centru de zi
30 locuri
- durata de realizare a investiției
20 luni.
(2) Se aprobă indicatoriii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Construirea a 3
Locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități îm Municipiul Moinești, județul Bacău”,
conform Proiectului nr.200/2017, faza Studiu de Fezabilitate - SF:
- Valoarea totală a investiției, cu inclusiv TVA = 2.313.993,47 lei
din care:
Construcții +Montaj =
1.876.935,83 lei
- Capacități:
- regim de înălțime
P+mansardă
- suprafața terenului
1531 mp
- suprafața totală construită
540 mp (3 Lp*180mp)
- suprafața desfășurată
1020 mp (3 Lp*340mp)
- număr beneficiari
18 persoane (6 pers*3 Lp)
- durata de realizare a investiției
20 luni.”
ART. II – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr.
205/21.12.2017 rămân in vigoare.
ART. III – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău,
Primarului Municipiului Moineşti, Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti, Direcției Generale de
Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacau şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile
legii.
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 05.01.2018, cu 19 voturi pentru din 19
consilieri în funcție.

