
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL DITRĂU

HOTĂRÂREA NR. 29/2019
cu privire la aprobarea cofinanţării costului anual pentru un copil/ tânăr instituţionalizat 

sau aflat în dificultate, care provine din raza teritorială a comunei Ditrău

Consiliul Local Ditrău, jud. Harghita întrunit în şedinţa ordinară la data de 22 mai 2019 
Având în vedere:

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Ordinul nr. 54/2000 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie privind criteriile de 
determinare a comunităţilor locale din care provine copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate;
Ordinul nr. 242/36/2003 al ministrului Administraţiei Publice şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Copilului şi Adopţie privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistenţii 
maternali profesionişti pentru creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în plasament sau încredinţare;
Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate 
pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în 
plasament la asistenţi maternali profesionişti;, modificată 
Legea nr. 111/2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003;
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată 
Prevederile HG nr. 457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a contribuţiilor comunităţiilor 
locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, acelui cu handicap, precum şi a 
persoanei majore care beneficiează de protecţie.
Prevederile Contractului care va fi încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile 
administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual 
pentru un copil/ tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionoist, care provine din unitatea 
administrativ teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Harghita
Proces verbal de afişare nr. 2306/2019
Hotărârea nr 26/2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Ditrău pe anul 2019 
Raportul de specialitate prezentat de către dl.secretar; nr. 2314/2019
Raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi pentru activităţi social-culturale;

Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală, republicată şi modificată
în temeiul art. 36, alin.(6), lit.a), punctul 2, şi art. 45, alin.(1), şi art. 115 , alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată şi modificată,

Art.1. Aprobă contribuţia Consiliului Local Ditrău pentru susţinerea activităţii de protecţia copilului pe anul 2019 cu 
suma de 160 lei/ copil(tânăr)/lună pentru numărul de copiii protejaţi în acest sistem, care provin din unitatea administrativ- 
teritorială a comunei Ditrău.

Art. 2. Consiliul Local Ditrău are obligaţia de a vira până la data de 10 a fiecărei luni, în contul Consiliului Judeţean 
Harghita prevăzut în Convenţia de colaborare, contribuţia stabilită în art. 1. pentru fiecare copiii/tineri aflaţi în evidenţa 
Direcţiei Generale, în luna precedentă plăţii.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului Judeţean Harghita, Comisiei Judeţene pentru Apărarea 
Drepturilor Copilului Harghita şi contabilei primăriei Ditrău.

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ditrău prin compartimentul
contabil.

H O T Ă R Ă Ş T E

Ditrău, 22 mai 2019

Contrasemnează




