ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
DITRĂU

HOTĂRÂREA NR 30/2019
pentru cofinanţarea costului anual al cheltuielilor materiale şi servicii pentru adulţii
care provin din unitatea administrativ-teritorială a comunei Ditrău,
aflaţi în centrele de îngrijire şi asistenţă şi beneficiază de servicii sociale

Consiliul Local Ditrău, întrunit în şedinţa ordinară la data de 22 mai 2019
Având în vedere:
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată;
H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată;
- Prevederile Convenţiei 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 o persoană cu handicap instituţionalizată care provine din unitatea
administrativ teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita;
- Raportul de specialitate prezentat de către domnul secretar; cu nr. 2316/2019
- Hotărârea nr. 6/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Ditrău pe anul 2018
Raportul comisiei de specialitate de activităţi economico-financiare şi pentru activităţi
social-culturale şi
protecţie socială.
Proces verbal de afişare nr. 2306/2019
Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, republicată şi modificată

HOTĂRĂŞTE/:
Art. 1. Aprobă cofinanţarea activităţii de asistenţă socială a persoanelor cu handicap internate în
centrele de îngrijire şi asistenţă socială în cuantum de 220 lei/persoană/lună pentru persoane 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 persoană aflată în evidenţa Direcţiei Generale, în luna precedentă plăţii.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului Judeţean Harghita, Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita şi contabilei primăriei Ditrău.
Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ditrău prin
compartimentul
contabil.
Ditrău, 22 mai 2019

