ROMÂNIA
Judeţul Harghita
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ

H O T Ă R Â R E A/ proiect
Nr. ____din ___ ____ 2020
privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii
de asistenţă socială a persoanelor internate în centre de îngrijire şi asistenţă
socială
Consiliul local al comunei Tulgheş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară
din ____ ____ 2020,
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Tulgheş înregistrat la nr. 1788 din
30.04.2020;
Raportul Compartimentului Asistenţă socială şi protecţia copilului înregistrat la
nr.____/____/2020;
Rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Tulgheş înregistrate la
nr.____/____/____/____/2020;
Art. 20 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 6, alin (2) din HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost
pentru servicii sociale, conform căreia cheltuielile cu serviciile de asistenţă socială
pentru persoane vârstnice, se finanţează din mai multe surse, printre care şi din
bugetul local;
Hotărârea Consiliului Local Tulgheş nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2020;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
Văzând anunţul de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre nr.
1789 /30.04.2020.
Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de ___
voturi „pentru” din numărul total de consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege –
majoritatea absolută- conform art.139, alin. (3), lit. g) din Codul Administrativ aprobat
prin OUG nr. 57 / 2019.
În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin.(2) lit.c) şi d), alin.(6) lit.b) şi alin.(7)
lit.c) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 / 2019.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TULGHEŞ, adoptă prezenta hotărâre:
Art.1.- Se stabileşte nivelul contribuţiei pe anul 2020 a Comunei Tulgheş la
cofinanţarea activităţii de protecţie a persoanelor vârstnice din comuna Tulgheş
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aflate în dificultate şi care au dreptul să beneficieze de protecţie în condiţiile legii, la
valoarea de 220 lei/persoană/lună.
Art.2.- Fondurile necesare sunt cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli pe
anul 2020, la capitolul 68. 02. 06, titlul 20 - Asistenţă socială pentru familie şi copii.
Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei, referentul contabil şi Compartimentul asistenţă socială şi protecţia
copilului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Tulgheş.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita,
b) Primarului comunei,
c) Consiliului Judeţean Harghita/Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Harghita
c) Compartimentului financiar-contabil impozite şi taxe,
d) Compartimentului asistenţă socială şi protecţia copilului

Iniţiator
Primar
Vancu Marcel

Avizează pentru legalitate ,
Secretar general UAT
Zaharia Constantin
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