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RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  BBAACCĂĂUU 

CCOOMMUUNNAA    GGAAIICCEEAANNAA    

--CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL--  
Tel: 0234.283614, fax: 0234 283674 

E-mail : gaiceana@yahoo.com      

HOTARARE 

NR. 22 din  27.04.2018 

Privind  aprobarea contributiei Consiliului Local  al comunei Gaiceana la 

finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor 

copilului si ale persoanei adulte cu handicap, pentru anul 2018 

 Consiliul Local Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara, astazi 
27.04.2018;  

 Avand in vedere: 

-prevederile Legii nr.272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor 
copilului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile Legii nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-HG.978/2015, privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 
sociale  si a nivelului venitului  lunar pe membru de familie in baza caruia se 
stabileste contributia lunara de intretinere datorata de catre sustinatorii legali ai 
persoanelor varstnice din centrele rezidentiale; 

-prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Vazand: 

-Hotararile Consiliului judetean  Bacaunr.80/26.03.2018,pentru finantarea 
serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale 
persoanei adulte cu handicap, precum si a contributiei consiilor locale la 
finantarea acestor servicii, pentru anul 2018 si 82/26.03.2018, privind  aprobarea 
actului aditional la contractul-cadru de asociere privind finantarea  activitatii de 
protectie  de tip rezidential a persoanei cu handicap , pentru anul 2018 
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-referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate a 
primarului comunei Gaiceana, judetul Bacau, inregistrat sub nr.1552 din  
05.04.2018; 

-expunerea de motive a primarului comunei Gaiceana, inregistrata sub nr.1571 
din  10.04.2018; 

-Rapoartele de avizare  ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

 In temeiul  art.36, alin.6, lit.a, pct.2, art.45, alin.2, lit.s si art.115, alin. 1,lit.b 
din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

 Art.1.-Se aproba,pentru anul 2018, nivelul anual al contributiei Consiliului 
Local al comunei Gaiceana la finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si 
promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap in procent de  
35% din costul mediu anual si lunar, stabilit prin Hotararea Consiliului judetean nr. 
80  DIN 26.03.2018, in functie de numarul de persoane. 

 Art.2.-Se aproba actul Aditional  nr.2 la contractul de asociere, privind 
finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap, 
aprobat  prin Hotararea Consiliului judetean Bacau nr. 82 din  26.03.2018. 

 Art.3.-Vor urmari ducerea  la indeplinire a prezentei hotarari  primarul 
comunei Gaiceana si compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate a primarului comunei Gaiceana. 

 Art.4.-Secretarul comunei va comunica cate un exemplar:Primarului 
comunei Gaiceana,Institutiei Prefectului-judetul Bacau,compartimentului 
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei 
Gaiceana si va fi facuta publica prin afisare. 

     PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                    CONTRASEMNNEAZA, 

                    Consilier local,                                                Secretar comuna 

                    Bugulet Vasile                                                    Fodor Tatiana 

 

 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 11 voturi  pentru  (11 consilieri prezenti) 

 


