ROMANIA
JUDtrTUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHtrNI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
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piuind sprijinirea fumizoitor de seruicii sociale din bugetul de uenitui gi
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2 O1 1
Consiliul Local al Munbipiului Gheorgheni,
in gedinla ordinará, (inutá la data de 24 noiembrie 2olo,
avánd in vedere:
- expunerea de motive a Primarului Municipiului Gheorgheni - inregistratá
sub nr.8808/2010;
- raportul de specialitate al Compartimentului de asistenld sociald, autoritate
tutelard., tineret gi proteclia copilului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Gheorgheni, inregistrat sub nr. 8B1Ol2O1O;
- rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
Gheorgheni:
- Administrarea patimoniului,
buget, finan{e crearea surselor de
uenituri proprii;
- Sdndtate, anlturd, proteclie sociald, culte, rela{ii cu ora-gele tnfrdlite;
Luánd in considerare prevederile:
_ o.G. 6a/2oo3 privind serviciile sociale, cu modiÍicárile Ei completárile
ulterioare;
- Legii nr.2O8/L997, privind cantinele de ajutor social;
- Legii nr.I7 l2ooo, privind asistentá socialá a persoanelor várstnice, cu
modificárile qi completárile ulterioare;
_ Legii nr.47 / 2006 privind sistemul nalional de asistentá socialá, cu
modiÍicárile gi completárile ulterioare;
- art.31, alin.(a) qi art.33 din Legea nr.448l2006, privind proteclia gi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificárile qi
completárile ulterioare;
- H.G. nr.268/2OO7, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448 /2006 prMnd protectia gi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificárile qi completárile ulterioare - H.G'
nr.89 /2OIO;
In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.d), alin.(6), lit.a), pct.2 qi ale art. 45,
alin.(2), coroborat cu a.rt. 115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 2I5l2OOI, privind
administralia publicá 1ocalá, republicatá' cu modificárile gi completáríle ulterioare,

HoTÁRÁsTE:

Art.1 - Se aprobá sprijinirea furnizorilor de servicii socíale, acreditafi,
din bugetul de venituri qi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2011, dupá
cum urmeazá:
al funclionarea Centrului de zi pentru persoErne cu handicap - dín
cadrul Asocia|iei ',Napsugdr az Esóbet', Gheorgheni ;
bl funcfionarea Cantinei de ajutor social - din cadrul Fundafiei Szent
"
Mdrton", Gheorgheni;

c) Íngrijire la domiciliu, serviciu de asisten!á familialá, servicii sociale recuperare, reabilitare - Program ,,Sanga" - din cadrul Organiza{iei
Caritas Alba Iulia.
(1) Alocarea fondului aprobat pe anul 2011, pentru fiecare prestalie
Att.2
socialá sau serviciu socíal se va efectua prin incheierea unei contract de colaborare
intre Municipiul Gheorgheni qi furnizorul prestaliei sociale, serviciului social.
(2) Se desemneazá Primarul Municipiului Gheorgheni, d|. Mezeí János, pentru
semnarea contractelor de colaborare.
Art.3 - Prevederile ptezentei hotárári vor fi duse 1a indeplinire de cátre:
Primarul Municipiului
Gheorgheni, Direclia economicd gi Compartimentul de
asisten'td sociald, autoitate hltelard, tineret gi protec{ia copiluluí din cadrui
aparatului de specialítate al Primaru1ui Municipiului Gheorgheni;
Art.4 _ Ptezertta hotáráre se transmite la Instítulia Prefectului _ jude{ul
Harghita, qi se comunicá: Consiliuluí Judelean Harghita; Primarului Municipiului
Gheorgheni, Direc{iei economice, Compartimentului de asistenld sociald, autoritate
tutelarÖ., tineret pi protec|ia copilului din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Gheorgheni qi furnizorilor prestaliilor, serviciilor sociale
interesati.

Gheorgheni, Ia 24 noiembrie 2OIO.

PRESEDINTELtr $EDINTEI

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL MUNICI PIULUI

Suciu Gabor

NagA Istuan
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