
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂREA nr. 20/ 2021
privind aprobarea încheierii Contractului Nr. I.C.2/7149/2021 între Jude ulțul
Harghita prin Consiliul Jude ean Harghita i Consiliul Local al Comuneițul și Consiliul Local al Comunei

Leliceni privind participarea la finan area costului anual pentru un copil/tânărțul
insitu ionalizat, care provine din comuna Lelicenițul  

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 21 aprilie
2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 74/2021.

Având la bază:
- Proiectul de hotărâre nr. 21/2021 al primarului comunei Leliceni, d-l Nagy István Alfréd;
- Referatul de aprobare nr. 22/2021 înaintat Consiliului Local Leliceni;
-  Raportul  de  specialitate  Nr.  912/2021,  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 i completările ulterioare;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;

 activită i economico-financiare, juridică i de disciplină;ți economico-financiare, juridică și de disciplină; și completările ulterioare;
Având în vedere:

- Ordinul nr.54/2000 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţiei
privind criteriile de determinare a comunităţii locale din care provine copilul cu handicap şi cel
aflat în dificultate;
- Legea nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copii şi tinerii ocrotiţi de serviciile
publice specializate pentru protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
-  Legea  nr.272/2004 privind protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,  cu modificările  şi
completările ulterioare;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.904/2014  pentru  stabilirea  limitelor  minime  de  cheltuieli  aferente
drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.978/2015  privind  aprobarea  standardelor  de  cost  pentru  servicii
sociale;
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.38/2021;
-  Hotărârea  nr.38/2021 a Consiliului  Jude ean Harghita  privind aprobarea  Conven iei  model-ți economico-financiare, juridică și de disciplină; ți economico-financiare, juridică și de disciplină;
cadru- care va fi încheiată între Consiliul Jude ean Harghita prin Consiliul Jude ean Harghita iți economico-financiare, juridică și de disciplină; ți economico-financiare, juridică și de disciplină; și completările ulterioare;
unită ile administrativ teritoriale din jude ul Harghita prin ți economico-financiare, juridică și de disciplină; ți economico-financiare, juridică și de disciplină;
consiliile locale care participă la finan area costului anual pentru un copil/tânăr institu ionalizatți economico-financiare, juridică și de disciplină; ți economico-financiare, juridică și de disciplină;
sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ teritorială i seși completările ulterioare;
află în eviden a Direc iei Generale de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Harghita;ți economico-financiare, juridică și de disciplină; ți economico-financiare, juridică și de disciplină; ți economico-financiare, juridică și de disciplină; și completările ulterioare; ți economico-financiare, juridică și de disciplină;

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) iși completările ulterioare;
art.196  alin.(1)  lit.a  din  Ordonan a  de  Urgen ă  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codulți economico-financiare, juridică și de disciplină; ți economico-financiare, juridică și de disciplină;
administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Contractului Nr. I.C.2/7149/2021 între Jude ul Harghita prinți economico-financiare, juridică și de disciplină;
Consiliul  Jude ean  Harghita  i  Consiliul  Local  al  Comunei  Leliceni  privind  participarea  lați economico-financiare, juridică și de disciplină; și completările ulterioare;
finan area costului anual pentru o persoană cu handicap institu ionalizată, care provine din UATți economico-financiare, juridică și de disciplină; ți economico-financiare, juridică și de disciplină;
Leliceni.

Art.  2.  Consiliul  Local  Leliceni  pentru  realizarea  obiectului  convenţiei  participă  la
finanţarea  costului  anual  pentru  un  copil/tânăr  institu ionalizat  sau  aflat  la  asistent  maternalți economico-financiare, juridică și de disciplină;
profesionist, cu suma de 200 lei/copil/tânăr/lună pe întreg an fiscal 2021, care provin din unitatea
administrativ teritorială a Consiliului Local Leliceni.

Art.  3.  Finanţarea  contribuţiei  conform  convenţiei  se  va  asigura  din  capitolul
68.02.06.51.01.01  Asisten ă socială pentru familii i copii.ți economico-financiare, juridică și de disciplină; și completările ulterioare;

Art. 4. Contractul Nr. IC2/7149/2021 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.  5.   Pentru  încheierea  Contractului  Nr.  IC2/7149/2021  se  desemnează  primarul

comunei Leliceni, d-l Nagy István-Alfréd şi consilierul cu atribuţii contabile, d-na Nagy Éva.
Art. 6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se desemnează primarul comunei Leliceni,

d-l Nagy István Alfréd 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 Nagy István Alfréd;
 Compartimentul contabilitate-finanţe, impozite şi taxe.

       Pre edinte de edin ă,și completările ulterioare; și completările ulterioare; ți economico-financiare, juridică și de disciplină;                 Contrasemnează pentru legalitate,
               Consilier,                    Secretarul general al comunei,
           Nagy Csongor                        Molnár Szidonia

Nr.20
Adoptată în edin a ordinară din data de 21 aprilie 2021și completările ulterioare; ți economico-financiare, juridică și de disciplină;
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func ieți economico-financiare, juridică și de disciplină;
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