
ROMÂNIA  
JUDEŢUL HARGHITA   
COMUNA ULIE Ș  
PRIMAR   

HOTĂRÂRE NR. 19/2020 

privind alocarea fondurilor necesare în vederea suportării unei cote păr ți din costul anual pentru 

o persoană instituționalizată, care provinedinrazaadmnistrativteritorial ă a comuneiUlieșși se 

aflăînevidențaDirecției Generale de Asistență Socială și 

ProtecțiaCopilului Harghita 

 

Consiliul Local alcomuneiUlieșîntrunitînședințăextraordinarăîndata de 08.05.2020 

Având în vedere: 

• Expunerea de motive a PrimaruluiComuneiUlieș, înregistrată la nr. 102/S din 07.05.2020; 

• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Ulieș nr. 103/S din 07.05.2020 

• Raportul de specialitate al Compartimentului de resort, înregistrat la nr. 109/S din 08.05.2020; 

• Avizul favorabil al Comisiei de Specialitate pentru activități economico-financiare, agricultură, 

amenajareateritoriuluișiurbanism, cunr. 110/S din 08.05.2020; 

• HCL nr. 8/2020 privindaprobareabugetuluigeneralalcomuneiUlieșpeanul 2020; 

• Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2020 privind aprobarea Contractului — cadru —

model- care va fi încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile 

administrativ teritoriale din judetul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea 

costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea 

administrativ teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Harghita. 

În conformitate cu prevederile: 

• Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• 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; 

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 prvivind stabilirea nivelului minimal 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; 



• Hotărârea Guvernului nr. 978 din 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește 

contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătoriilegaliaipersoanelorvârstnice din 

centrelerezidențiale; 

Întemeiulprevederilor art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

HOTĂREȘTE 

 

Art. 1.  Se aprobă alocarea fondurilor necesare în vederea suportării unei cote părți din costul 

anual pentru o persoană adultă instituționalizată, careprovine din razaadministrativteritorială a 

comuneiUlieșși se aflăînevidențaDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Harghita, respectiv suma de 230 lei /persoană/lună. 

Art. 2. Se împuterniceştedomnulGyörgy SándorprimaralcomuneiULIEȘ, cetăţeanromân, născut 

la data de 22.12.1975înComunaUlieș, judeţulHarghita, domiciliatîncomunaULIEȘ, satNicolești,nr. 

91A, judeţulHarghita, posesoral CI seria HR nr. 599035, eliberată de SPCLEP OdorheiuSecuiesc la 

data de 21.12.2018, săsemnezeînnumeleşipeseamaConsiliului Local alcomuneiULIEȘContractulîntre 

Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al comunei Ulieș, potrivit 

modelului din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Prezentahotărâre se comunică, prinintermediulsecretaruluicomuneiUlieș, 

întermenulprevăzut de lege InstituțieiPrefectuluiJudețul Harghita, primaruluicomuneiUlieș, 

Compartimentului ContabilitatedincadrulPrimărieicomuneiUlieșși se aduce la 

cunoștințăpublicăprinafișarea la sediulPrimăriei, înspațiulaccesibilpublicului.  

 

Ulieș, la 8 mai 2020 

 

 Președinteleședinței Contrasemnează 
 Séra Attila Persoanadesemnată 
  Cuatribuții de secretar 
  ȚăranEniko 

 

  



Anexa nr.1 Proiect de Hotărârenr. 14/2020 

 
MODEL 

CONTRACT NR ._____/2020 
ÎNTRE JUDEŢUL HARGHITA PRIN CONSILIUL JUDE ŢEAN HARGHITA 

ŞI CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI/ORA ŞULUI/COMUNEI______________ 

 

1.Părţile contractante: 
JudeţulHarghitaprinConsiliulJude ţeanHarghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, 
reprezentat prin Dl. Borboly Csaba, în calitate de preşedinte şi Direcţia Generala de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Harghita , cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, reprezentat de D-l 
Elekes Zoltán în calitate de director general,  cont ________________, deschis la Trezoreria Miercurea 
Ciuc 
 şi 

ComunaUlieșprinConsiliul local al comuneiUlieș, reprezentat prin dl./d-na 
_____________________ în calitate de primar, cont__________________ deschis la 
_________________ au convenit încheierea prezentului contract  în următoarele condiţii :  
Art .1. Definireascopuluicontractului 
  1.1. În vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor legale ce le revin autorităţilor administraţiei 
publice locale din judeţul Harghita şi Consiliului Judeţean Harghita, s-a hotărât încheierea contractelor 
referitoare la alocarea fondurilor necesare în vederea suportării unei cote părţi din costul anual pentru o 
persoană instituţionalizată din judeţ, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Hotararea Guvernului nr. 797/2017 , pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
- Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 
serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 
contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 
centrele rezidenţiale; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă 
socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; 

- Hotărârea Consiliului local ____ nr.____/2019; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 56 /2020privindaprobareaContractului – cadru –

model- care va  
fiîncheiatîntreJudeţulHarghitaprinConsiliulJudeţeanHarghitaşiunităţileadministrativteritoriale 
din judeţulHarghitaprinconsiliile locale care  participă la finanţareacostuluianualpentru o 
persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitateaadministrativ - 



teritorialărespectivăşi se aflăînevidenţaDirecţieiGenerale de 
AsistenţăSocialăşiProtecţiaCopiluluiHarghita. 

Art.2. Obiectulcontractului 
2.1.Contractul are ca obiect finanţarea activităţii de asistenţă socială a persoanelor cu handicap 
internate în centrele de îngrijire şi asistenţă socială (Gheorgheni, Frumoasa), în centrul de 
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică (Tulgheş) şi Locuinţe Protejate din judeţul Harghita, 
din partea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, de unde provin persoanele  
instituţionalizate. 
2.2.Cuantumul contribuţiei datorate de comunităţile locale din care provine persoana  care se 
află în evidenţa centrelor de îngrijire şi asistenţă pentru adulţi va fi de 230 lei/persoană/lună. 

Art. 3. Duratacontractului 
3.1. Prezentul contract este încheiat de la data de ___________, conform dispoziţiilor legale. 
3.2. Contractul este valabil pe anul 2020 cu posibilitate de prelungire cu acordul părţilor, prin 
act adiţional. 

Art. 4. Participareaconsiliului local la cofinanţare 
4.1. Consiliul local al Comunei Ulieșpentru realizarea obiectului prezentului contract participă 
la finanţarea costului anual pentru o persoană instituţionalizată, cu suma de 230 
lei/persoană/lună aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr_______/______ 
pentru numărul de asistaţi în sistem, care provin din unitatea administrativ-teritorială Ulieșşi se 
află în evidenţa Directiei generale, în luna precedentă plăţii.  
4.2. Situaţia numărului de asistaţi care beneficiază de îngrijire se va comunica lunar la Consiliul 
local al Ulieșde către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, 
până la data de 10 a fiecărei luni în care urmează a se face plata. 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
5.1.(1) Consiliul local al comunei Ulieșse obligă să vireze, până la data de 20 a fiecărei luni, în 
contul _________________ al Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita deschis la 
Trezoreria Miercurea Ciuc, contribuţia lunară pentru persoanele aflate în evidenţa Direcţiei 
generale, în luna precedentă plăţii. 

(2)Sumele virate vor fi urmărite prin Direcţia generală economică, în calitate de 
compartiment de specialitate în cadrul Consiliului Judeţean Harghita. 
5.2. Consiliul Judeţean Harghita se se obligă să încaseze, gestioneze şi utilizeze exclusiv pentru 
activitatea de  asistenţă socială sumele provenite de la autorităţile administraţiei publice locale 
din unităţile administrativ teritoriale de unde provin persoana/le instituţionalizată/e. 
5.3. Neplata contribuţiei lunare în termenul stabilit atrage plata de majorări de întârziere pentru 
contribuţia lunară neplătită, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu privire la 
stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare. 

Art. 6 Încetareaşimodificareacontractului 
6.1(1) Prezentul contract poate înceta prin acordul părţilor . 

a. (2) Denunţarea unilaterală a contractului este interzisă. 
6.2. Modificarea contractului se poate realiza cu aplicarea legislaţiei române, cu acordul 
părţilor, prin act adiţional. 
6.3.În cazul în care una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate la termenele fixate, 
este considerată de drept pusă în întârziere, urmând a răspunde conform reglementărilor 
Codului civil în materie. 

Art. 7 Răspundereacontractuală 
7.1.Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea necorespunzătoare   a 
vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune. 

Art. 8 Reglementarealitigiilor 



8.1 Orice litigiu sau neînţelegere apărute în legătură cu executarea sau interpretarea prezentului 
contract va fi soluţionată pe cale amiabilă. 
8.2 Dreptul aplicabil este dreptul român. 

Art. 9 Dispoziţii finale 
9.1.Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte 
contractantă. 

 
JudeţulHarghitaprin ComunaUlie ș 
ConsiliulJudeţeanHarghita prinConsiliul local 
Preşedinte, Ulieș 
 Primar  
Direcţiageneralăeconomică 
Director general,  
Bicăjanu Vasile 
 Contabilşef 
DirecţiaGenerală de AsistenţăSocială 
ŞiProtecţiaCopiluluiHarghita 

Director General 
Elekes Zoltán 
 
Director General Adj. Ec.  

Basa Jolán 
 
Vizatşefserviciujuridic 
András Imre 


