
HOTĂRÂRE Privind preluarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 şi a Centrului Medico-Social „Sf. Luca” de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4

        
    
     

Consiliul Local al sectorului 4;
Luând în considerare expunerea de motive a Primarului Sector 4 precum şi referatul de
specialitate nr.13124/17.09.2008 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului sector 4;
 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;
 Luând în considerare prevederile art 31 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 47/2006, privind sistemul
naţional de asistenţă socială şi ale art. 2, lit.a din HGR. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi
regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului şi de art.51, alin.5 din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, Ordonanţa nr.70/2002, privind administrarea unităţilor
sanitare de interes judeţean şi local şi Hotărârea Guvernului României nr.412/2003, pentru
aprobarea normelor privind organizarea , funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă
medico-socială; 
 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Începând cu data de 01.01.2009 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului sector 4 se reorganizează prin preluarea în administrare a Centrului de Îngrijire şi
Asistenţă nr.1 din Aleea Reşiţa D nr.9 şi a Centrului Medico Social „Sf. Luca" din Şos. Berceni
nr.12.
 Art.2. Începând cu data de 01.01.2009 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 din Aleea Reşiţa D
nr.9 înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/26.02.2004 şi Centrul Medico Social „Sf.
Luca" înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr.187/12.12.2003 vor funcţiona în subordinea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector4. 
 Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4 cu sediul în Şos.
Olteniţei nr.252-254 va funcţiona în continuare ca instituţie publică cu personalitate juridică
aflată în subordinea Consiliului Local sector 4.
Art.4. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului sector 4 va prelua toate
drepturile şi va fi ţinută de toate obligaţiile legale sau contractuale ale celor două instituţii
preluate.
Art.5. Centrul Medico-Social „Sf. Luca" va desfăşura în continuare activităţi specifice pentru
unităţile medico-sociale, iar Centrul de îngrijire şi Asistenţă nr.1 va fi destinat pentru a asigura
servicii de specialitate persoanelor vârstnice.
Art.6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4 va îndeplini în
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continuare funcţia de ordonator secundar de credite iar directorul Centrului de Îngrijire şi
Asistenţă nr.1 şi directorul Centrului Medico Social „Sf. Luca" vor îndeplini funcţia de ordonatori
terţiari de credite.

Art.7. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 va funcţiona în baza Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare aprobat prin H.C.L. nr.32/30.03.2006, iar Centrul Medico Social „Sf. Luca" va
funcţiona în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat prin H.C.L.
nr.33/30.03.2006 până la 31.12.2008. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului va elabora un Regulament de Organizare şi Funcţionare unitar, care va fi supus spre
aprobare Consiliului Local în cursul anului 2009.
Art.8. Patrimoniul (activ şi pasiv) Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 şi cel al Centrului Medico
Social „Sf. Luca" vor fi preluate pe bază de proces verbal de predare primire în urma
inventarului efectuat de către compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în conformitate cu prevederile legii nr.82/1991. 
Art.9. Organigramele şi Statele de funcţii ale Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 şi Centrului
Medico Social „Sf. Luca" rămân în vigoare după preluare, iar Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului sector 4 are îndatorirea de a prezenta spre aprobare Consiliului
Local organigrama şi statul de funcţii (unitare) cel mai târziu în luna decembrie 2008, după
încheierea procedurilor de preluare a patrimoniului.
Art.10. Primarul, Secretarul sectorului 4, Direcţia Economică, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral vor aduce
la îndeplinire prezenta hotărâre, conform competenţelor.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 25.09.2008.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Gheorghe SĂVULESCU
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