ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfănt, nr.69, cod. 700075, laşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; winvicc.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei mixte pentru analiza situatiei spaţiilor în care işi desfăşoară
activitatea Unitatea de Asistentă Medico-Socială Podu Iloaiei, precum şi identificarea si
propunerea unor soluţii pentru respectarea normelor legale referitoare la acordarea unor
servicii sociale corespunzătoare, după caz, oportunitatea relocării unitătii sau construirii unui
nou imobil dedicat specificului activitătii

Consiliul Judeţean Iaşi,
Având in vedere:
- Referatul de aprobare nr.
Iaşi, prezentat în calitatea sa de initiator;

2-.0T • 9-4 22a1 Preşedintelui Consiliului Judeţean

cbaintocmit de către Biroul Control şi
- Raportul de specialitate
indrumare la Unităţ ile din subordinea Conslliului Judeţean Iaşi;
- Rapoartele de control nr. 31615/15.09.2021 şi nr. 26057/28.06.2022 întocmite de Biroul
Control şi indrumare la Unităţile din subordinea Consiliului Judeţean laşi;
- Procesul verbal de constatare nr. 4434/26.11.2019 întocmit ca urmare a controlului
efectuat de Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică
laşi;
- Raportul de evaluare în teren a serviciilor sociale nr.319/24.05.2022, întocmit ca urmare
a controlului efectuat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociajă Iaşi;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitălii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi fmanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;
- Instrucţ iuni nr. 1/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi
finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
412/2003;
- Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,

persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a cop lului şi altor
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în
comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
- Hotărârea Consiliului Local Podu Iloaiei nr. 22/24.07.2003 privind înfiinţarea U.A.M.S
Podu Iloaei;
- Hotărârea Consiliului Local Podu lloaiei nr. 117/12.12.2017 privind solicitarea
transmiterii U.A.M.S din responsabilitatea administrativ-financiară a Oraşului Podu Iloaiei;
- Hotărârea Consiliului Local Podu Iloaiei nr. 2/23.01.2018 privind aprobarea transmiterii
din domeniul public al Consiliului Local Podu Iloaiei în domeniul public al Judeţului Iaşi a
unor imobile;
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 489/20.12.2017 privind preluarea în responsabilitatea
administrativă şi financiară a Judeţului Taşi — Consiliul Judeţean Iaşi a Unităţii de Asistenţă
Medico Socială Podu lloaiei;
- Protocolul nr. 858/29.01.2018/-3076/29.01.2018 încheiat între Primăria Oraşului Podu
Iloaiei şi Consiliul Judeţean Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 238/27.06.2018 privind trecerea din administrarea
Consiliului Judeţean Iaşi în administrarea Unităţ ii Medico-Sociale Podu Iloaiei a imobilului
proprietate publică a Judeţului Iaşi situat în oraş Podu Iloaiei, Tarla 18, Parcela CC885,
Judeţul Iaşi;
- Prevederile art. 127, alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţ iilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă înfiinţarea unei comisii mixte pentru analiza situaţiei spaţiilor în care işi
desfăşoară activitatea Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Podu Iloaiei, precum şi
oportunitatea relocării unităţ ii sau construirii unui nou imobil dedicat specificului activităţii.
Art. 2. (1) Se aprobă componenţa comisiei prevăzute la art.l astfel:
-consi lier judeţean
D-na/D1.
-consilier judeţean
D-na/DI.
-consilier judeţean
D-na/D1.
-consilier judeţean
D-na/D1.
(2) Comisia va fi completată cu funcţ ionari din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean ce vor fi desemnaţi prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean,
după adoptarea prezentei.
(3) Membrii comisiei vor alege după constituire din rândul lor un Preşedinte care
va răspunde de organizarea activităţ ii comisiei şi va conduce lucrările acesteia.
a)
b)
c)
d)

Art. 3. (1) Comisia mixtă pentru analiza situatiei spatiilor în care îşi desfaşoarâ
activitatea Unitatea de Asistenta Medico-Socială Podu lloaiei, precum şi oportunitatea
relocării unitatii sau construirii unui nou imobil dedicat specificului activităjii, constituită
până
conform prevederilor art. 2 îşi va desfăşura activitatea începând cu data de
şi va avea ca obiective identificarea şi propunerea unor soluţ ii
la data de
pentru respectarea normelor legale referitoare la aeordarea unor servicii sociale
corespunzătoare, după caz, oportunitatea relocă rii unitătii sau construirii unui nou
imobil dedicat specificului activităţii.
(2) Comisia, va prezenta Consiliului Judeţean Iaşi şi Preşedintelui acestuia un
raport final întocmit în urma verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde propuneri concrete
de îmbunătăţire a activităţ ii în domeniul supus analizei şi verificării.
(3) Se stabileste ca termen de prezentare a Raportului prevăzut la alin. (2) şedinţa
ordinară a Consiliului Judeţean Iaşi din luna
Art. 4. U.A.M.S. Podu Iloaiei şi Consiliul Judeţean laşi vor pune la dispoziţ ia comisiei
toate documentele şi informaţiile solicitate.
Art. 5. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Institutiei Prefectului Judetului laşi,
persoanelor nominalizate la art. 2 şi Unităţii de Asistenţă Medico-Sociale Podu Iloaiei.
Art. 6. Aducerea la cunoştintă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest
sens.
2022
Dată astăzi,
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Vizat pentru legalitate,
SECRETAR NERAL AL JUDEŢULUI
Lăcrămioara RNICĂ-DĂSCĂLESCU

DIRECŢIA JURIDICĂ- DIRECTO EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI
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