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HOTĂRÂREA NR. 26/2019 
Privind aprobarea alocării fondului necesar pentru o persoană instituționalizată 

 
Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședința ordinară, la data de 30.05.2019, 

 Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Nota de fundamentare nr.: 139/S/13.05.2019; Proiectul de Hotărâre nr.: 140/S/13.05.2019; 
Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 145/S/16.05.2019; Raportul de 
specialitate a compartimentului de contabilitate nr.: 150/S/20.05.2019; Avizul comisiei de 
specialitate nr.: 156/S/30.05.2019 

Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr. 20/2019 privind aprobarea bugetului local 
pentru anul 2019 și Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr. 24/2019 privind 
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ulieș pentru anul 2019; 

În temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 33/2019, privind aprobarea Convenţiei 
nr. I.C.2/7158/2019, care să fie încheiat între Consiliul Judeţean şi Consiliul local Ulieș; 

Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea și funcționarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului; 

Ținând cont de prevederile legale: 

Art. 94 și 941 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap republicat (r1) cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 3 al. (2) lit. k). din HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal 
cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea 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 dizabilități şi persoanelor vârstnice cu 
modificările și completările ulterioare; 

Art. 26 al. (3) și art. 69 al. (3) din Legea nr.: 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare 

Având în vedere Legea 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 

Art. 7 din Legea 554/2004 Contenciosului administrativ, cu modifiările și completările 
ulterioare; 

Art. 7 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
Republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 al. (6) lit. a) pct. 2. coroborat cu art. art. 45 al. (1) și art. 115 
al. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Comunei Ulieș 

Adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă cuantumul contribuţiei Consiliului Local al comunei Ulieș din costul anual 
stabilit pentru adulți instituţionalizat, care va fi de 220 lei/persoană 
instituționalizată/lună. 

Art. 2. Se mandatează primarul comunei Ulieș pentru încheierea Contractului nr. 
I.C.2/7158/2019 cu Județul Harghita. 

Art. 3. Cu efectuarea viramentelor necesare îndeplinirii contractului care urmează a fi 
încheiat se însărcinează contabila din cadrul aparatului de specialitate a primarului 
comunei Ulieș. 

Art. 4. Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 
de zile de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa 
cerere la instanța de contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în termen de 30 de 
zile de la comunicare. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 
• Instituției Prefectului – județul Harghita; 
• Primarului comunei Ulieș; 
• Județului Harghita 
• Prezenta Hotărâre se afișează la sediul Primăriei și se publică pe pagina de 

internet al comunei Ulieș. 
 

 
 Președintele ședinței Contrasemnează  

 Lukács József Persoana desemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  Fazakas László 


