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  HOTĂRÂREA    NR. 8   / 2022 

Privind aprobarea cuantumului contribuției comunei Gălăuțaș cu privire la  suportarea unei 
cote- părţi din cheltuielile efectuate pentru copiii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistent 

maternal profesionist, precum și  pentru persoanele adulte cu handicap  instituționalizate, 
care provin din comuna Gălăuţaş şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Harghita  
 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședinţa ordinară din data de 

31 ianuarie 2022;   

 

Având în vedere:  

Referatul de aprobare al  primarului comunei Gălăuţaş nr.  7/188/29.12.2021; 

   Raportul de specialitate comun al contabilului instituţiei și compartimentului asistență socială 
și autoritate tutelară nr. 7/189/29.12./2021;  

 -art. 136 alin.1 lit a) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 
compeltările ulterioare ;  

-art. 127 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

art. 51 alin.1 coroborat cu art. 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

-art.10, art. 21 alin. 2 lit c), art. 25 alin.1 și alin 4 din Legea nr. 17/2000 privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 -H.G. nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială 
destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; 

          - H.G  nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale  

-O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
-H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a 

regulamentelor –cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-H.G. nr. 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale;  

-Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 524/2021 privind aprobarea Contractului- model 

-cadru- care va fi încheiat între  Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și unitățile 
administrativ-teritoriale din județul Harghita prin consiliile locale care participă la finanțarea costului 
anual pentru o persoană cu handicap instituționalizată, care provine din unitatea administrativ-

teritorială respectivă și se află în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Harghita; 

Hotărârea Consiliului Județean Hargita nr. 523/2021 privind aprobarea Convenției model-

cadru care va fi încheiată între județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și unitățile 
administrativ-teritoriale din județul Harghita prin  consililiile locale care  participă la finanțarea 
costului anual pentru un copil/tânăr instituționalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care 

provine din unitatea administrativ-teritorială respectivă și se află în evidența Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita; 
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-legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proces- verbal de 

afișare nr. 9/23/29.12.2021; 
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv , 

comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi 
comerţ, nr.9/7/2022; comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, 
tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 10/5/2022; comisia pentru administraţia 
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 
11/8/2022;  

In temeiul dispozitiunilor art. 129 alin. 1,  alin. 2, lit. b),  lit. d), alin. 4 lit. a),  alin. 7 lit. b),  

art 139 și art.196, alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă cuantumul contribuției datorată de comuna Gălăuțaș, în sumă de 270 lei/ 
persoană/ lună  cu privire la suportarea unei cote-părţi din cheltuielile efectuate  pentru o persoană 
adultă cu handicap instituționalizată, care provine din raza administrativ-teritorială a comunei 
Gălăuţaş şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Harghhita. 

 

Art.2. Situaţia numărului persoanelor care beneficiază de servicii sociale se va comunica 
lunar la Consiliul Local al comunei Gălăuţaş de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Harghita, până la data de 10 a fiecărei luni în care urmează a se face plata. 

 

Art.3. Se aprobă cuantumul contribuției datorată de comuna Gălăuțaș, în sumă de 220 lei/ 
persoană / lună cu privire la suportarea unei cote-părţi din cheltuielile efectuate  pentru un copil/ 

tânăr instituționalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din raza administrativ-

teritorială a comunei Gălăuţaş şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Harghita. 

 

Art.4. Situaţia numărului copiilor/tinerilor instituționalizați sau aflați la asistenți maternali 

profesioniști care beneficiază de servicii sociale se va comunica lunar la Consiliul Local al comunei 
Gălăuţaş de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, până la 

data de 10 a fiecărei luni în care urmează a se face plata. 
 

Art.5. (1) Sumele necesare pentru contribuția datorată de comuna Gălăuțaș, vor fi prevăzute 
în bugetul local al comunei Gălăuțaș pe anul 2022. 

 

(2) Cuantumul contribuției virate de consiliul local variază lunar în funcție de numărul 

copiilor/ tinerilor instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști sau persoane adulte 

cu handicap instituționalizate care beneficiază de protecție. 
 

Art. 6. Împuterniceşte primarul comunei Gălăuţaş pentru semnarea contractelor între judetul 

Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi comuna Gălăuțaș prin Consiliul Local al comunei 

Gălăuţaş .  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                                
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, Consiliului 

Judeţean Harghita, Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita şi adusă 
la cunoştinţă publică în condițiile legii. 

 

Art.8. Cu aducere la indeplinire a prezentei se încredinţează  primarul, secretarul general al 

localităţii si contabilul instituției. 

 

 Gălăuţaş, la  31 ianuarie 2022 
 
  

Președinte de ședință,                            Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                              ………………………     
      Emil TOMPEA               Monica-Camelia MORAR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


