
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂREA Nr. 25/2021
pentru aprobarea i însu irea contractului pentru acordarea de servicii și însușirea contractului pentru acordarea de servicii și însușirea contractului pentru acordarea de servicii 
social-medicale în anul 2021 cu Asocia ia Caritas Alba-Iulia - Asisten ăția Caritas Alba-Iulia - Asistență ția Caritas Alba-Iulia - Asistență

Medicală i Socialăși însușirea contractului pentru acordarea de servicii 

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

- Proiectul de hotărâre nr. 31/2021 pentru aprobarea încheierii contractului
de prestări servicii sociale de îngrijire;

-  Referatul  de  aprobare  înregistrat  sub nr.32/2021 înaintat  de   primarul
comunei  privind  acordarea  serviciilor  social-medicale  i  în  anul  2021  iși în anul 2021 și și în anul 2021 și
contractarea serviciului;

-  Referatul  de  specialitate  al  compartimentului  de  resort  cu  nr.  înreg.
1188/2021;

- Persoanele vârstnice i  bolnave din localitate care au nevoie de acesteși în anul 2021 și
servicii social-medicale;

-  Prevederile  Legii  nr.17/2000 privind  asisten a  socială  a  persoanelorța socială a persoanelor
vârstnice, republicată, cu modificările i completările ulterioare;și în anul 2021 și

-   Legea nr.292/2011 a asisten ei sociale cu completările i modificărileța socială a persoanelor și în anul 2021 și
ulterioare;

-   Hotărârea  Consiliului  Local  Leliceni  nr.23/2021  pentru   aprobarea
bugetului local pe anul 2021 şi, estimările pe anii 2022– 2024;

- Avizul favorabil 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;ța socială a persoanelor și în anul 2021 și
 agricultură,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi

turism.
Cu respectarea prevederilor art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind

achizi iile publice;ța socială a persoanelor
Având  în  vedere  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.395/2016  pentru

aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la
atribuirea  contractului  de  achizi ie  publică/acordului-cadru  din  Legea  98/2016ța socială a persoanelor
privind achizi iile publice;ța socială a persoanelor

Cu respectarea prevederilor  Legii  nr.  263/2007 privind finan ele publiceța socială a persoanelor
locale, cu modificările ulterioare;

inând cont de discu iile purtate în cadrul edin ei;Ținând cont de discuțiile purtate în cadrul ședinței; ța socială a persoanelor și în anul 2021 și ța socială a persoanelor
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Cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,  republicată, cu modificările  iși în anul 2021 și
completările ulterioare;

În baza 129 alin.(1) , alin.(2) lit d, alin.(7) lit.b, art.139 alin.(1) i art.196și în anul 2021 și
alin.(1) lit.a din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codulța socială a persoanelor ța socială a persoanelor
administrativ;

Cu  respectarea  prevederilor  Legii  nr.52/2003  privind  transparen ața socială a persoanelor
decizională în administra ia publică, cu modificările i completările ulterioare;ța socială a persoanelor și în anul 2021 și

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă  încheierea i însu irea contractului, în valoarea de 50.400și în anul 2021 și și în anul 2021 și
lei, reprezentând  900 de ore de prestări servicii, cu Asocia ia Caritas Alba Iulia-ța socială a persoanelor
Asisten ă Medicală i Socială, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Szek nr. 147, codța socială a persoanelor și în anul 2021 și
fiscal  15070152, cont  nr.  RO33RNCB0152016332530001,  reprezentat  prin d-l
Péter György – director i dna. Szși în anul 2021 și őcs Judit – asistent medical ef, în calitate deși în anul 2021 și
furnizor  având ca  obiect  prestarea  serviciilor  social-medicale,  conform anexei
care face parte integrantă din prezenta.

Art.2.  Se  mandatează  primarul  Nagy  István-Alfréd  pentru  semnarea
contractului de prestări servicii în numele Comunei Leliceni, cu sediul în Leliceni,
nr. 10, jud. Harghita cod fiscal 16363525.

Art.3.Finanţarea  contribuţiei  conform  contractului  se  va  asigura  din
capitolul 6802.5050 -  ”Alte cheltuieli în domeniul asisten ei sociale”ția Caritas Alba-Iulia - Asistență .

Art.4. Hotărârea se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului 
general şi se comunicăcu:

 Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita;
 Primarul comunei Leliceni, d-l Nagy István-Alfréd;
 Compartimentul contabilitate-finanţe, impozite şi taxe.
 Asocia ia Caritas Alba Iulia.ța socială a persoanelor

Pre edinte de edin ă,și în anul 2021 și și în anul 2021 și ța socială a persoanelor Contrasemneazăpentrulegalitate,
          Consilier              Secretar general UAT 
      Nagy Csongor                    Molnár Szidonia

Nr.25
Adoptată în edin a din data de 21 aprilie 2021și în anul 2021 și ța socială a persoanelor
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func ieța socială a persoanelor
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