ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACU
HOTĂRÂREA nr. 17 / 2016
privind aprobarea încheierii Contractului nr.6083/2016 între
Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna
Racu prin Consiliul Local Racu

Consiliul Local al comunei Racu, întrunit în şedinţa ordinară din
31 martie 2016, convocată cu Dispoziţia nr.58/ 2016 emisă de
primarul comunei Racu, d-l Császár Attila ;
Având la bază:
- expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintată de
primarul comunei Racu, d-l Császár Attila ;
- Hotărârea Consiliului local Racu nr. 06/2016 privind aprobarea
bugetului local al comunei Racu pe anul fiscal 2016, precum şi al
estimărilor pe anii 2017-2019;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi socialculturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport.
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu hanicap, cu modificările şi completările
ulterioare;
H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului;
Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr.160/2004
privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului;
Hotărârea Guvernului nr. 23 din 2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru servicii sociale;
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- Hotărârea Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și nivelul
venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește
contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai
persoanelor vârstnice.
Luând în considerare Legea nr.273/2006 privind finanţelor
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică locală;
În temeiul alin.(1), lit.d) a alin.(2) şi pct.2 al lit.a) a alin.(6) ale
art.36, lit.f) a alin.(2) al art.45, lit.b) a alin.(1) al art.115 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în M.O.
nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Contractului nr. 6083 / 2016

între Consiliul Judeţean Harghita şi Consiliul Local Racu.

Art. 2. Consiliul Local Racu pentru realizarea obiectului

contractului participă la finanţarea costului anual pentru o persoană
cu handicap instutuţionalizată , cu suma de 196 lei/persoană/lună
pentru întregul an fiscal 2016, care provin din unitatea administrativ
teritorială a Consiliului Local Racu.

Art. 3. Finanţarea contribuţiei conform contractului se va

asigura din contul 56.02.07.

Art. 4. Contractul nr.6083/2015 face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art. 5. Pentru semnarea Contractului nr.6083 / 2015 se

desemnează primarul comunei Racu, d-l Császár Attila , şi referentul
cu atribuţii contabile, d-na Páll Ibolya.
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Art. 6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează

primarul comunei Racu, d-l Császár Attila şi, referentul cu atribuţii
contabile, d-na Páll Ibolya.

Art. 7. Prezenta se comunică cu:

 Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita;
 Consiliul Judeţean Harghita, Direcţia

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

Generală

de

 Primarul comunei Racu, d-l Császár Attila ;
 Compartimentul contabilitate, buget finanţe, impozite şi
taxe locale .

Președintele ședinței,
Csutak Gáspár

Contrasemnat Secretar,
Máthé Melinda

Nr. 17
Adoptată în ședința din data de 31 martie 2016
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție
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