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     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 28/2021
Privind aprobarea nivelului contribuției Consiliului local  al comunei Valea

Crișului la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2021  și a proiectului de

Contract - model

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna, 
Întrunit  în şedinţă publică ordinară din data de 25.02.2021, 
Analizând  proiectul  de  hotărâre  şi  expunerea  de  motive  a  Primarului  Comunei  Valea

Crişului prin care propune  aprobarea nivelului contribuţiei Consiliului local  al comunei Valea
Crişului la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2021  şi a proiectului de Contract -model

Văzând rapoartele de specialitate ale compartimentului contabilitate şi avizul secretarului
general al Comunei Valea Crişului;

Având în vedere prevederile:
- Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
-  Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legii  nr.17/2000  privind  asistenţa  socială  a  persoanelor  vârstnice,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii  nr.  448/2006 privind protecţia  şi  promovarea drepturilor  persoanelor  cu handicap,  cu
modificările şi completările ulterioare,

-  H.G.  nr.  978/2015 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, 

- H. G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare
ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,

-  Ordinul  Ministrului  Muncii,  Familiei,  Protecţiei  Sociale  şi  Persoanelor  Vârstnice  nr.
1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap
asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii
acestora  şi  aprobarea  Metodologiei  de  stabilire  a  nivelului  contribuţiei  lunare  de  întreţinere
datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu
handicap sau de susţinătorii acestora,

-  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Covasna   nr.22/2021  privind  stabilirea  nivelului
contribuţiei  consiliilor  locale,  a  persoanelor  adulte  cu  dizabilităţi,  precum  şi  a  persoanelor
vârstnice  la  susţinerea  serviciilor  sociale  acordate  în  cadrul  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2021;



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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se  aprobă  nivelul  contribuţiei  Consiliului  local  al  comunei  Valea  Crişului  la
susţinerea  serviciilor  sociale  acordate  în  cadrul  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi
Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2021, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, din care
face parte integrantă.

Art.2. Se  aprobă  încheierea  Contractului  între  Comuna  Valea  Crişului  prin  Consiliul
Local al comunei Valea Crişului şi Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna pentru participare la cofinanţarea
serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna, pe anul 2021.

Art.3.  Se aprobă proiectul Contractului - model care va fi încheiat între Comuna Valea
Crişului  prin  Consiliul  Local  al  comunei  Valea  Crişului  şi  Judeţul  Covasna  prin  Consiliul
Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna pentru
participare la cofinanţarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre din care face
parte integrantă.

Art. 4. Se mandatează  dl.Kisgyörgy Sándor, primarul comunei Valea Crişului să semneze
contractul  privind  cofinanţarea  serviciilor  sociale  cu  Consiliul  Judeţean  Covasna  şi  Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează  Primarul Comunei
Valea  Crişului şi  compartimentul  financiar-contabil  din  cadrul  Primăriei  Comunei  Valea
Crişului.

Valea Crişului, la 25.02.2021

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                   Secretar general al comunei 
        VARGA OTTILIA-ÉVA                                        PANAITE ANA-DIANA
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