ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR 52 /2017
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 25.10.2017,
Având în vedere rapoartele de avizare a compartimentului de specialitate şi avizul
secretarului comunei Valea Crişului,
În baza prevederilor:
- Legii nr.292/2011 al asistenței sociale;
- O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2, art. 45
alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
ART. 1 Se aprobă încheierea Convenției de Parteneriat între comuna Valea
Crișului și Fundația Creștină Diakonia, pentru o perioadă de 5 ani de la data de 1 noiembrie
2017, conform anexei nr 1 la prezenta.
ART. 2 Pentru serviciile furnizate de Fundația Creștină Diakonia, se aprobă:
a) Alocarea sumei de 9.000 lei pentru anul 2017,
b) Alocarea sumei de 36.000 lei pentru anul 2018,
c)
Pentru perioada 2019 – 2022, sumele necesare finanțării serviciilor de îngrijire
medicală la domiciliu, furnizate locuitorilor comunei Valea Crișului prin intermediul
Fundației Creștine Diakonia, vor fi alocate cu ocazia aprobării bugetului general al
comunei Valea Crișului.
ART. 3 Se împuternicește primarul comunei Valea Crișului, dl Kisgyörgy Sándor, să
încheie în numele comunei - Convenția de Parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, precum
și Actele Adiționale de stabilire a cofinanțării anuale pentru perioada 2017 – 2022, în limita
fondurilor aprobate de Consiliul Local al comunei Valea Crișului
ART. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează primarul
comunei Valea Crişului.
Valea Crişului, la 25.10.2017
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