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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 118
din 21 decembrie 2006

 
privind aprobarea funcţionării cantinei de ajutor social ca serviciu public de interes local în subordinea Primarului municipiului

Câmpulung Moldovenesc
 

Consiliul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data 21.12.2006;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a  primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 19766/2006;
- Raportul Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 19767/2006;
- Raportul Serviciului administraţie publică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 19768/2006;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Adresa nr. 15814/2006 emisă de Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Suceava, înregistrată la nr. 19195/28.11.2006
- Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr.

68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, modificată prin Hotărârea Guvernului
României nr. 723/2006;

- Hotărârea Guvernului României nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1007/2005.

În temeiul art. 38 alin. (3) lit. „b” şi alin. (6) lit. „a” pct.2, art. 46, art. 48, art. 50, art.66 alin.5 şi art.126 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006,

H O T Ă R Ă Ş T E :
  

Art.1. Aprobă funcţionarea pe durată nedeterminată a Cantinei de ajutor social, serviciu public de interes local în subordinea Primarului
municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Art.2. (1) Aprobă darea în folosinţă gratuită, pe durata de 10 ani, a suprafeţei de 163,55 mp din imobilul situat în strada Gării nr. 5,
Cantinei de ajutor social.

         (2) Identificarea amplasamentului cantinei de ajutor social este prevăzută în anexa nr. 1.
Art.3. Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Cantinei de ajutor social, conform anexei nr. 2.
Art.4. Aprobă organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al cantinei de ajutor social, conform anexelor nr. 3 şi nr. 4.
Art.5. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate şi şeful cantinei, va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                

Consilier Liviu Timiş

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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