
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 
  

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Contractului de asociere cu Consiliul Județean Bacău având in vedere 

finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 
 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară  în data de 19.05.2022: 
Având în vedere:  

- Raport de specialitate nr. CL/161 din 04.05.2022 întocmit de către dna.  Miron Dumitrica 

Mădălina – Secretar General, 

- Adresa nr. 10534 din 28.04.2022 înaintată de către Consiliul Județean Bacău  înregistrată 

sub nr. 1142 din 03.05.2022 la Primăria Comunei Gioseni; 

- Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. CL/162 din 04.05.2022; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 

octombrie 1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația 

publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si 

completarile ulterioare ale Legii nr. 448/2006; 

- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 448/2006; 
- H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale 

de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție special; 
- Ordinului nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specific minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- În   temeiul  art.  129,  art. 139 art. 173 si art.196 din Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă Contractul de asociere cu Consiliul Județean Bacău având in vedere finanțarea 

activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, prevăzut în anexă. 
Art. 2. Se împuternicește dl. Tamaș Bernadin -  Primarul Comunei Gioseni, Județul Bacău să semneze 

contractul de asociere. 
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului contabilitate, Consiliului Județean Bacău, 

Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică, în condițiile legii.  
 

                 Președinte ședință,                                            Contrasemnează, 

                   Consilier local,                                                 Secretar general,  
                Alexandra CALARA                                                         Dumitrica Mădălina MIRON 
 

 

 

Nr. 28 din 19.05.2022 
Total consilieri în funcție: ____ Hotărâre adoptată cu ____ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  

____  consilieri prezenți. 



                                                    

 


