ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHtrORGHtrNI
CONSIUUL LOCAL
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HOTARAREA

Ílr.48/2oLo

priuind aprobarea cuantumului contibufiei locale reprezentdnd cheltuielile aferente
participarii Ia ftnan{area costttlui anual aI persoanelor ctt handicap institufionaliza{i,
prea)m 5i a tncheíerii Contractului nr.2502/ 2010 tntre Con"siliul Judefean Harghita 9i
Consi\iul Local Gheorgheni referítor Ia alocarea fondului respectiu

Consiliul Local al Municipiului Gtrcorgheni,
intrunit irr gedinfa ordinará, {inutá la data de 31 martie 2010,
.rn
avánd
vedere:
- Adresa nr'33o8/2010 a Direefiei Generale de Asi'sten(d Sociald
9í Protecfia Copilului
Harghita _ integistratá la Primária Gheorgheni sub t.l247 /2o|o;
- nota de fundamentare a Prímarului Municipiului
Gheorgheni' ínregistratá la
Primária Municipiului Gheorgheni sub nr. 215o/2010;
- raportul
de specialitate
a| Compartim'enhllui
de a.sisten(d" social\
aatorítate
tutelard., tineret 5í protecfia copillllui din cadrul aparatuluí de specialitate al
Primarului municipiului Gheorgheni, furregistrat sub t.2149 /2O1-O;
- H.C.L. nr.38/ 2O1O, privind aprobarea bugetului de venihrri qi cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2010;
- Hotdrdrea Consiliului Judelean nr. 10/ 2O1 O, privind aprob'area Contractululcadru
care sá Íie írrcheiat írrtre Consiliul Jude{ean Harghita gi consiJiile locale care
participá
la frnanlarea
costului
anual pentru
o persoaná
cu handicap
institufionalizatá,
care provine din unitatea adrninistrativ-teritorialá
respectivá gi
se aÍlá irr evidenfa Direcliei Generale de Asisten!á Socialá qi Protec|ia Copilului
HaÍghita;
- rapoartele comisiilor
de specialitate constituite
din cadrul Consiliului
Local
Gheorgheni;
_ Admini.strarea patrimoniului. buget, ftnanÍe crearea surselor de uenitui proprii
_ Juridica, etícd., administrafie publicd localQ respectarea libertdlilor cetd|enegti"
men(inerea ordinii publice gi apdrare;
- Sdndtate, atlturd, proteclie sociald, atlte, relafii an orosele tnfrafite
Luánd in considerare prevederile:
- Legii nr.273
/2006' privind frnanlele publice locale, cu modificárile qi completárile
ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protec{ia gi promovarea drepturilor persoanelor cu
hanicap, republicatá, cu modifrcárile gi completárile ulterioare;
- H.G. nr.268/2OO7, pentru aprobarea Normelor metodologice de aptcare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecfia gi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modiÍicárile qi completárile ulterioare
- H.G. nr. !434
/2OO4 privind atribu{iile gi Regulamentul-cadru de organizare gi
func|ionare
ale Direc{iei generale de asisten!á socialá 9i proteclia copilului,
republicatá;
- o.G. t.6a/2oo3,
privind serviciile sociale; cu modifrcárile qí completárile
ulterioare;
- H.G. nt.42l
/2oo8' privind stabilirea nivelului minim al alocaliei zilnice de hraná
pentru consumurile colective din institu{iile publice de asisten!á socialá
- H.G. 23l2OIO, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

in temeiul prevederilor art.36, alin. (2)' üt.d)' a]in. (6)' lit.a) pct.2 qi alin. (7) lit.a) qi ale
art.45' lit.a) art.115' atin (1}' lit.b) din I-egea nr.2|5/2ool privind administratia publicá
localá' republicatá, cu modiÍicárile qi completárile ulterioare.

HoTÁRÁsTE:
ÁÍt.l - Se aprobá cuantumul contribuliei locale reprezentánd cheltuielile
aJerente participárii
la Íinanlarea costului aÍIual pentru o persodnd, cu
handícap ínstíttt!íona'lizat,
cate provine din unitatea administrativ-teritorialá
a
pentru anul
Municipiului
Gheorgheni, la suma
de L7o|lei|persoaná/luná,

20ro.

Art.2 - Se aprobá incheierea
Contractului
nr.2502/ 2o10 intre Con,silíul
Jude{ean Harghita 5i ConsíIiul Local Gheorgheni refentor la alocarea fondului
necesar
ín vederea Íinan!árii
costului
anual
al persoanelor
cu handicap
institulionalíza|i,
care provin din unitatea administrativ-teritoria'lá
a Municipiului
Gheorgheni, conform Anexei Ia prezenta.
Art.3 Pentru incheierea ContractuLui nr.25o2/2o1o, íntre Consiliul Jude{ean
gi Consiliul
Harghita
Local Gheorgheni,
Municipiului
se desemneazá
Primarul
Gheorgheni, dI. Mezei Já'nos, qi directorul economic, d|. Ggörfu loan.
Art.4 Prevederile prezentei hotárári vor fi duse la irrdepliníre de cátre: Primarul
Municipiului
Gheorgheni 9i Direclia economicá din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Gheorgheni;
AÍt.s - Prezretta hotáráre se transmite la Institulia Prefectului - judelul Harghita'
qi se comunicá: Consiliului Judefean Harghita; Primarului
Direc{iei economice din cadrul aparatului
de specialitate
Gheorgheni

Municipiului
al Primarului

Gheorgheni qi
Municipiului

Gheorgheni, la 31 martie 2O1O

PRESEDINTELE $EDINTEI,
Farkas Zoltdn-Béla
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CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

NagA Istudn
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