
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL  

                                              PHCL Nr. 37 din 02.07.2021 
  

PROIECT  
HOTĂRÂRE 

privind   aprobarea  
contribuției  Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap 
instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău  pe anul 2021, precum și  

a aprobării Contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial  
a persoanei cu handicap  pentru anul 2021   

 
 

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

Având în vedere: 
-    referatul de aprobare   nr. CL/200 din 02.07.2021 a primarului comunei , prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea aprobării contribuției  Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu 
handicap și a Contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 
pe anul 2021 ;  

- raportul de specialitate nr. CO/ 335 din 02.07.2021, întocmit de către biroul contabilitate  , prin care se 
motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

-     avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gioseni;  
 -   procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 201 din 02.07.2021; 
 În baza prevederilor : 
-    art.112 alin.(3) lit.f) din Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; a  

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  art.35 alin.(1) din  Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;  
 Luând în considerare : 

- adresa  Direcției Generale de Asistență Socială  și Protecției Copilului nr. 79736 din 01.07.2021, însoțită de  
modelul de contract de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru 
anul 2021;  

- Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 105/25.06.2021 privind stabilirea costurilor medii anuale pentru 
finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap 
pentru anul 2021 ; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 105/25.06.2021 privind asocierea Județului Bacău cu unitățile 
administrative teritoriale din județ în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial  persoanei cu handicap ;  

În baza art. 136 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.a) și d) , alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(5) lit.c)   din  
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e), alin.(9) lit.c), art.139 alin.(3) lit.f), art.196 alin.(1) lit.a) ,  
art.197 alin.(1),(2),(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

P R O P U N  : 
 
               Art.1. Se aprobă  contribuția  Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu 
handicap care beneficiază de protecție socială pe anul 2021, în procent de 35% din costul total pentru susținerea 
persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Bacău . 

Art.2.  Se aprobă contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu 
handicap pentru anul 2021 , 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, județul Bacău,  să semneze 
contractul de asociere prevăzut la art.2.  

Art.4.  Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la instanţa 
de contencios administrativ competentă. 
              Art.5.   Primarul comunei  , prin birou / compartimentele de specialitate , respectiv contabilitate/ asistență socială   
vor asigura aducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri. 

 Art.6. Cu data adoptării  prezentei ,  Hotărârea Consiliului Local Gioseni   nr. 16/20.04.2021  se abrogă.  
              Art.7.  Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Județului Bacău , primarului 
comunei ,Consiliului Județean Bacău, DGASPC Bacău,  biroului/compartimentului de specialitate precizate la art.5  și va fi 
adusă la cunoștința publică,în condițiile legii, pe site-ul :  www.primariagioseni.ro  
 
                INIŢIATOR                                                AVIZ DE LEGALITATE, 

              Primar,        Secretar general comună,  

  Bernadin Tamaș                               Cristina Sandu  

 
 
Red.SC/1ex 

http://www.primariagioseni.ro/


                                                        
  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

BIROU CONTABILITATE  
 

Nr. CO /335 din 02.07.2021 
 
 

 

R A P O R T DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotarare  privind   aprobarea  
 contribuției  Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap 
instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău  pe anul 2021, precum și  

a aprobării Contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial  
a persoanei cu handicap  pentru anul 2021   

 
 

 În cadrul ședinței ordinare din luna aprilie ac.  s-a aprobat modelul Contractului de asociere privind 
finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap  pentru anul 2021 , prin HCL 
Gioseni nr. 16/20.04.2021.  
 Având in vedere : 
 - Proiectul de hotărâre  nr. 37 din 02.07.2021 privind   aprobarea contribuției  Consiliului local al 
comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale 
din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău  pe anul 2021, precum și a aprobării Contractului de asociere privind 
finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap  pentru anul 2021  inițiat de către 
primarul comunei ; 

  - referatul de aprobare   nr. CL/ 200 din 29.03.2021 al primarului comunei , prin care se susține 
necesitatea și oportunitatea aprobării contribuției  Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău la 
susținerea persoanei cu handicap și a Contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip 
rezidențial a persoanei cu handicap pe anul 2021 ;  

-  prevederile art.112 alin.(3) lit.f) din Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; a 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  art.35 alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare; Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată ;  

Luând în considerare : 
- adresa  Direcției Generale de Asistență Socială  și Protecției Copilului nr. 79736 din 01.07.2021, 

însoțită de  modelul de contract de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a 
persoanei cu handicap pentru anul 2021;  

- Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 105/25.06.2021 privind stabilirea costurilor medii anuale 
pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei 
adulte cu handicap pentru anul 2021  ; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 106/25.06.2021 privind asocierea Județului Bacău cu 
unitățile administrative teritoriale din județ în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial  
persoanei cu handicap , unde art. 5 precizează că hotărârea consiliului local trebuie să fie ulterioară datei 
adoptării hotărârii Consiliului județean ;  
 

Ținând cont de faptul că trebuie asigurată finanțarea contribuției la susținerea persoanei cu  
handicap care beneficiază de protecție socială pe anul 2021, 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  , considerăm că  proiectul  de hotărâre însoțit de anexa este legal și oportun , ca urmare poate fi 
discutat și aprobat în forma redactată la ședința consiliului local din luna iulie  2021, HCL  nr. 16/20.04.2021 
urmând a fi revocată.  
. 

Birou contabilitate 
 

Consilier superior, 
Buculei Cristina – Elena 

 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 
 

Nr. CL/200 / 02.07.2021 
 
 

 

REFERAT  DE  APROBARE  
La proiectul de hotarare  privind   aprobarea  

 contribuției  Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap 
instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău  pe anul 2021, precum și  

a aprobării Contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial  
a persoanei cu handicap  pentru anul 2021   

 
   
Luând în considerare  : 

- adresa  Direcției Generale de Asistență Socială  și Protecției Copilului nr. 79736 din 01.07.2021, 
însoțită de  modelul de contract de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a 
persoanei cu handicap pentru anul 2021;  

- Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 105/25.06.2021 privind stabilirea costurilor medii anuale 
pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei 
adulte cu handicap pentru anul 2021  ; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 106/25.06.2021 privind asocierea Județului Bacău cu 
unitățile administrative teritoriale din județ în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial  
persoanei cu handicap , unde art. 5 precizează că hotărârea consiliului local trebuie să fie ulterioară datei 
adoptării hotărârii Consiliului județean ;  
 Ținând cont de faptul că trebuie asigurată finanțarea contribuției la susținerea persoanei cu  
handicap care beneficiază de protecție socială pe anul 2021, 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  , propun inițierea și discutarea la ședința ordinară din luna iulie  ac. a unui proiect de hotărâre 
privind  aprobarea contribuției  Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu 
handicap care beneficiază de protecție socială pe anul 2021, 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 , precum și aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial 
a persoanei cu handicap pentru anul 2021 , precum și  împuternicirea  domnului Bernadin Tamaș - primarul 
comunei Gioseni să semneze contractul de asociere  prevăzut în anexa . 
  Deoarece în cadrul ședinței ordinare din luna aprilie ac.  s-a aprobat modelul Contractului de asociere 
privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap  pentru anul 2021 , prin HCL 
Gioseni nr. 16/20.04.2021, urmează să propunem revocarea  aceastei hotărâri.  
 
 Ca urmare , propun analizarea si aprobarea, în forma prezentată, a proiectului de hotarare anexat , ca 
fiind necesar  și oportun la ședința ordinară din luna iulie 2021. 
 
 
 

P R I M A R , 
 

Bernadin Tamaș 
 

 
 
 
 
 
 


