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Raport de specialitate 

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

instituționalizati sau aflați la asistent maternal , precum și  pentru persoanele adulte 
cu handicap  institutionalizate, care provin din comuna Gălăuţaş şi se află în evidenţa 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita  

 
În fiecare an s-au estimat fondurile necesare in vederea suportării unei cote părţi din 

cheltuielile efectuate pentru copiii/tinerii instituționalizati sau aflați la asistent maternal, 
precum și  pentru persoanele adulte cu handicap  institutionalizate, care provin din comuna 
Gălăuţaş şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copliului 
Harghita .  

Persoanele adulte institutionalizate nu au posibilitati materiale, financiare si locative 
pentru a fi externate din aceste centre, şi la nivelul comunei nu există posibilitatea de 
sprijinire cu locuinte sociale sau alte fonduri.Pentru asigurarea cofinanţării persoanelor adulte 
aflate in centrele specializate de asistenţă socială care provin din raza administrativ-teritorială 
a comunei Gălăuţaş este necesară alocarea unei contribuții lunare pe  persoana, pentru 
cofinantarea  costului unei persoane adulte cu handicap instituţionalizate.  Aceeasi situatie 
este in cazul copiilor/tinerilor institutionalizati care provin din raza administrativ teritoriala a 
comunei Galautas si se afla in evidența DGASPC Harghita.  
 Situatia 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 10 ale fiecărei luni in care urmează a se face 
plata. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 439/21.12.2022 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 și Hotărârea Consiliului 
Județean Hargita nr. 438/21.12.2022 privind aprobarea Contractului model-cadru care va fi 
încheiat 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 se stabileste si cuantumul 
contributiei respectiv în sumă de 300 lei/ persoană/ lună  pentru 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 și suma de  250 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. 

Propun consiliului local Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului 

contribuției comunei Gălăuțaș cu privire la suportarea unei cote- părţi din cheltuielile 



efectuate pentru copiii/ tinerii instituționalizati sau aflați la asistent maternal, precum 

și pentru persoanele adulte cu handicap  institutionalizate, care provin din comuna 
Gălăuţaş şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Harghita . 

  
 Compartiment Contabilitate,                                                                 Compartiment asistenta 
socială   

Consilier-Nădășan Ileana                                           Referent de specialitate-Bayko Dalina-
Anca 

 
 
 
  
 
 
 
 

 


