ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 19 / 2018
Privind alocarea fondurilor necesare în vederea suportării unei cote- părţi din costul anual
pentru o persoană adultă institutionalizată, care provine din raza administrativ-teritorială a
comunei Gălăuţaş şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copliului Harghita
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în sedinţa ordinară din data de
15 februarie 2018 ;
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr. 7/204/2017;
Raportul de specialitate al contabilului instituţiei nr. 7 /26/2018;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nr. 6030/09.01.2018
privind participarea la finanţarea costului anual la cheltuieli materiale şi servicii pentru persoanele
adulte instituţionalizate din raza administrativ- teritorială a comunei Gălăuţaş;
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 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. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru
serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte
contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din
centrele rezidenţiale;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Raport de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv comisia pentru
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor nr. 9/10/2018, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie
copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.9/12/2018, 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. 9/11 /2018;
In temeiul dispozitiunilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a), alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a, pct. 2,
si art 45, art .115 alin.1 lit b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă alocarea fondurilor necesare începând cu luna ianuarie a anului bugetar 2018,
în vederea suportării unei cote părţi din costul anual pentru o persoană adultă institutionalizată,
care provine din raza administrativ-teritorială a comunei Gălăuţaş şi se află în evidenţa Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului si care beneficiază de servicii sociale, respectiv
suma de 210 lei / persoană/ lună.
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, pana la data de 5 a fiecărei luni în care urmează a se face plata.
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Art.3. Împuterniceşte primarul comunei Gălăuţaş pentru încheierea contractului între
Consiliul Judeţean Harghita şi Consiliul Local al comunei Gălăuţaş pentru participarea la finanţarea
costului anual pentru o persoană adultă instituţionalizată, care provine din unitatea administrativteritorială a comunei Gălăuţaş şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, Consiliului
Judeţean Harghita, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita şi adusă
la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina de web a acesteia.
Art.5.Cu aducere la indeplinire a prezentei se încredinţează primarul, secretarul localităţii si
contabilul institutiei.
Gălăuţaş, la 15 februarie 2018

Președinte de ședință,
Consilier local
Rugină Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş,
Morar Monica-Camelia

