ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ
HOTĂRÂREA NR.: 29/2018
privind aprobarea particiării Consiliului Local
la cofinanțarea costului anual a copiilor instituționalizați
Consiliul Local al Comunei Ulieș întrunit în ședința ordinară, din data de 26.04.2018,
Având în vedere expunerea de motive prezentat de d-ul primar nr.: 141/S din 26.04.2018,
privind aprobarea participării Consiliului Local la cofinanțarea costului anual pe un copil
instituționalizat și o persoană majoră care beneficiază de protecție în condițiile art. 1 din Ordinul
Președintelui Agenției Naționale pentru Protecția drepturilor Copilului nr.: 54/2000 privind
criteriile de determinare a comunităţii locale din care provin copilul cu handicap şi cel aflat în
dificultate, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate a comisiei pentru activități
social-culturale, culte, învătământ, sănătate, sport, familie și protecția copiilor nr.: 142/S din
26.04.2018 și raportul compartimentului de specialitate nr.: 143/S din 26.04.2018;
Având în vedere prevederile art. I din OUG nr.: 65/2014 pentru modificarea și completarea unor
acte normative;
Luând în considerare prevederile art. 127 al. (1) lit. c) din Legea nr.: 272/2004 privind protecția
și promovarea drepturilor copilului, repubilicată cu completările și modificările ulterioare;
coroborat cu prevederile HG 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente
drepturilor prevăzute de art. 129 al. (1) din Legea nr.: 272/2004
Având în vedere prevederile art. 17 lit. a) din OUG 12/2001 privind înființarea Autorității
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu modificările și completările ulterioare,
coroborat cu art. 69 al. (3) din Legea nr.: 273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare;
Luând în Considerare prevederile Anexei nr.: II din HG 978/2015 privind aprobarea standardelor
minime de cost pentru serviciile sociale și nivelul venitului lunar pe membru de familie în baza
căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai
persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;
În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.: 34/2018 privind aprobarea Convenției nr.:
6200/2018 care să fie încheiată între Consiliul Județean și Consiliul Local Ulieș;
În temeiul prevederilor art. 36 al. (6) lit. a) pct. 2. coroborat cu art. art. 45 al. (1) și art. 115 al. (1)
lit. c) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și
completările ulterioare; Prin prezenta:

ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ
HOTĂRÂȘTE

Art. 1 – Se aprobă cuantumul contribuției Consiliului Local al comunei Ulieș din costul
anual stabilit pentru copilul/tânărul instituționalizat în valoare de 150 lei/copil/tânăr/lună. Lista
copiilor instituționalizați la data luării prezentei Hotărâri este anexată prezentei Hotărâri.
Art. 2 – Plata cheltuielilor privind contribuția Consiliului Local al comunei Ulieș din costul
anual stabilit pentru copilul/tânărul instituționalizat va fi suportat din Bugetul local al Comunei
Ulieș din Capitolul 68.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi însărcinată
Primarul Comunei Ulieș, persoana desemnată cu atribuții de secretar al Comunei Ulieș și
Contabila Comunei Ulieș.
Art. 4 – Prezenta Hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Ulieș, Prefectului
Harghita, Persoanei Desemnate cu atribuții de secretar al comunei Ulieș, Contabilei Comunei
Ulieș și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Harghita.

COMUNA ULIES
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

Contrasemneaza,
Persoana desemnată
Cu atribuții de secretar
Kulcsar Eva

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotriva şi 0 abţineri din numărul de 9 consilieri
prezenţi.

