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HOTĂRÂRE 

privind   aprobarea 
 Contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap  

 
 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de  
16.07.2020; 

Având în vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. CL/ 264 din 26.06.2020, inițiat de către primarul comunei; 

-    referatul de aprobare   nr. CL/263 din 26.06.2020 a primarului comunei , prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea aprobării Contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu 
handicap;  

- raportul de specialitate nr. CL/262 din 26.06.2020, întocmit de către compartimentul de asistență socială , prin 
care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni, 
înregistrate sub nr. CL/289/290/291 din 16.07.2020; 

- procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 265 din 26.06.2020; 
În baza prevederilor: 
-    art.112 alin.(3) lit.f) din Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legii 

nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;ale  Legii 
nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 
ale   Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;  

Luând în considerare: 
- adresa comună a Consiliului Județean Bacău și Direcției Generale de Asistență Socială  și Protecției Copilului 

nr. 58055/8202 din 21.05.2020, însoțită de  modelul de contract de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip 
rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2020;  

 - Hotărârea Consiliului Județean  Bacău nr. 64/31.03.2020 cu privire la stabilirea costurilor medii anuale pentru 
finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap, 
precum si a contributiei consiliilor locale la finantarea acestor servicii pentru anul 2020 ;  

În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) , art.197 alin.(1), 
alin.(2), alin.(4)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE  : 

 
               Art.1.Se aprobă  contribuția  Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu 
handicap care beneficiază de protecție socială pe anul 2020, în procent de 35% din costul total pentru susținerea 
persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău . 

Art.2. Se aprobă Contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu 
handicap încheiat cu , Consiliul Județean Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, 
conform Anexei ,parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3.Se împuternicește domnul Bernadin Tamaș - primarul comunei Gioseni să semneze contractul de asociere 
prevăzut la art.2.  
              Art.4.     Primarul comunei  , prin compartimentele de specialitate , respectiv asistență socială și contabilitate,  va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
              Art.5.  Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Județului Bacău , primarului 
comunei ,Consiliului Județean Bacău, DGASPC Bacău,  compartimentelor de specialitate precizate la art.4  și va fi adusă 
la cunoștința publică, în condițiile legii. 
 
 

Președinte de ședință 
             Consilier,       
             Calara Alexandru   Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 
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