
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

HOTĂRÂREA nr.  27/ 2020 
privind aprobarea încheierii Contractului Nr. I.C.2/7198/2020 între Județul 
Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei 

Leliceni privind participarea la finanțarea costului anual pentru o persoană cu 
handicap instituționalizată, care provine din comuna Leliceni 

  

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 2 
septembrie 2020, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 103/2020. 

Având la bază: 
- Proiectul de hotărâre nr. 47/2020 al primarului comunei Leliceni, d-l Keresztes 
Balázs; 
- Referatul de aprobare nr. 48/2020 înaintat Consiliului Local Leliceni; 
- Raportul de specialitate întocmit de aparatul de specialitate al primarului comunei 
Leliceni; 
- Hotărârea Consiliului local Leliceni nr.7/2020 privind  aprobarea bugetului local 
pe anul 2020 şi, estimările pe anii 2021 - 2023, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Raportul de avizare ale comisiilor pentru: 

� activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 

� activități economico-financiare, juridică și de disciplină; 
Având în vedere: 

- Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului; 
- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.160/2004 privind organizarea și 
funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului; 
- Hotărârea Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 
pentru servicii sociale şi nivelul venitului lunar pe memebru de familie în baza 
căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 
- Hotărârea nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de 
asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și 
persoanelor vârstnice; 
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.56/2020; 
 
 



 
- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal; 

Luând în considerare Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 88, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, art. 139 alin (3) 
lit. a) și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1 . Se aprobă încheierea Contractului Nr. I.C.2/7198/2020 între Județul 
Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei Leliceni 
privind participarea la finanțarea costului anual pentru o persoană cu handicap 
instituționalizată, care provine din UAT Leliceni. 
 Art. 2. Consiliul Local Leliceni pentru realizarea obiectului convenţei 
participă la finanţarea costului anual pentru o persoană instituţionalizată, cu suma 
de 210 lei/persoană/lună pe întreg an fiscal 2020, care provin din unitatea 
administrativ teritorială a Consiliului Local Leliceni. 
 Art. 3. Finanţarea contribuţiei conform convenţiei se va asigura din capitolul 
56.02.51.01.15 Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență 
socială pentru persoanele cu handicap. 
 Art. 4. Contractul Nr. I.C.2/7198/2020 face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 5.  Pentru încheierea Contractului Nr. I.C.2/7198/2020 se desemnează 
primarul comunei Leliceni, d-l Keresztes Balázs şi consilierul cu atribuţii 
contabile, d-na Nagy Éva. 
 Art. 6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se desemnează primarul 
comunei Leliceni, d-l Keresztes Balázs şiconsilierulcuatribuţiicontabile, d-na Nagy 
Éva. 
 Art. 7. Prezenta se comunică cu: 

� Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita; 
� Consiliul Judeţean Harghita, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului; 
� Primarul comunei Leliceni, d-l Keresztes Balázs; 
� Compartimentul contabilitate-finanţe, impozite şi taxe. 

 
    Președinte de ședință,                  Contrasemnează pentru legalitate, 
           Consilier,             Secretar general al comunei, 
         Gere József                                 Molnár Szidonia 
 
Nr.27 
Adoptată în ședința ordinară din data de 2 septembrie 2020 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 

 
 


