
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 98/2021
Privind aprobarea Convenției de Parteneriat între comuna Valea Crișului

și Fundația Creștină Diakonia

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 22.12.2021,
Având  în  vedere  rapoartele  de  avizare  a  compartimentului  de  specialitate,  avizul

secretarului  comunei  Valea  Crişului  şi  adresa  Fundaţiei  Creştine  Diakonia  nr  472/2021
înregistrată la Primăria comunei Valea Crişului sub nr 7671/13.12.2021.

În baza prevederilor:
- Legii nr.292/2011 al asistenţei sociale; cu modificările şi completările ulterioare,
- O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
-  Legea  nr  17/2000  privind  asistenţa  socială  a  persoanelor  vârstnice,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.“d”, alin. (7) lit.b), art 139  şi art.196 alin.(1)
lit.”a”  din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

ART. 1 (1)  Se aprobă încheierea  Convenției de Parteneriat între comuna Valea
Crişului şi Fundaţia Creştină Diakonia, pentru o perioadă de  5 ani de la data de 1 ianuarie
2022, conform anexei nr 1 la prezenta.

(2)  Începând cu data  de 1  ianuarie  2022,  se  abrogă dispoziţii  Hotărârii  Consiliului
Local al comunei Valea Crişului nr 52/2017 aprobarea Convenţiei de Parteneriat între comuna
Valea Crişului şi Fundaţia Creştină Diakonia.

ART. 2 Pentru serviciile furnizate de Fundaţia Creştină Diakonia, se aprobă:
a) Alocarea sumei de 50.400 lei pentru anul 2022,
b) Pentru perioada  2023 – 2026, sumele necesare finanţării serviciilor de îngrijire

medicală  la  domiciliu,  furnizate  locuitorilor  comunei  Valea  Crişului  prin  intermediul
Fundaţiei Creştine Diakonia,  vor fi alocate cu ocazia aprobării bugetului general al
comunei Valea Crişului.

ART. 3 Se împuterniceşte primarul comunei Valea Crişului, dl Kisgyörgy Sándor,  să
încheie în numele comunei - Convenţia de Parteneriat cu Fundaţia Creştină Diakonia, precum
şi Actele Adiţionale de stabilire a cofinanţării anuale pentru perioada 2022 – 2026, în limita
fondurilor aprobate de Consiliul Local al comunei Valea Crişului

ART. 4 Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri,  se  însărcinează  primarul
comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 22.12.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
                 Secretar general al comunei

       ÖRDÖG Róbert PANAITE Ana-Diana


