
R O M Â N I A 
JUD. HARGHITA 
COMUNA C Î R Ţ A               
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

       H O T Ă R Â R E A   Nr. 11/2015 
privind  aprobarea încheierii unui contract pentru acordarea de servicii sociale   

                                  

              Consiliul local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 
ordinară lunară din data de 30 aprilie 2015;               
Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Compartimentului de contabilitate, 
- Hotărârea consiliului local al comunei Cîrţa nr.16/2003 privind înfiinţarea 

Serviciului comunitar pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice şi 
aprobarea Convenţiei încheiate cu organizaţia Caritas; 

- Raportul de avizare favorabilă al Comisiei pentru activităţi economico-
financiare, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină al Consiliului 
local Cîrţa; 

- art. 53^1, 53^2 al Ordonanţei nr.68/2003 privind serviciile sociale, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- decizia de acreditare eliberat de Comisia de Acreditare a Furnizorilor  de 
Servicii Sociale a judeţului Harghita  nr.170/2012 și Autorizația de 
funcționare nr.925 din 21 iunie 2011; 

- Hotărârii consiliului local al counei Cîrța nr.2/2015 privind aprobarea 
bugetului local pe 2015; 

              În conformitate cu prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare şi a Ordinului 
nr.71/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii 
sociale, încheiat de serviciile publice de asistenţă socială cu furnizorii de servicii 
sociale; 
              În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.2, art.45 şi 
art 115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                               H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
              Art.1. Se aprobă încheierea contractului nr.20/01.04.2015 pentru acordarea 
de servicii sociale între Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu – Sucursala 
Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc str.Szek nr.147, Judeţul Harghita şi Consiliul 



local al comunei Cîrţa, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
              Art.2. Beneficiarii eligibili se stabilesc de către Serviciul Judeţean de 
Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la Domiciliu-Caritas Harghita, care vor 
comunica lunar primarului comunei Cîrţa lista beneficiarilor din comuna Cîrţa. 
 
              Art.3. Consiliul Local Cîrţa pentru realizarea obiectivului asocierii participă 
cu 3.200 lei/lună la finanţarea serviciilor de îngrijire  social medicale la domiciliu şi 
cu 350 lei/lună pentru finanţarea serviciilor de asistenţă familială furnizate în 
comună.                
 
              Art.4. Pentru încheierea contractului anexat se desemnează primarul 
comunei Cîrţa dl. Gabor Tibor, d-na Karda Melania secretar comună şi d-na Bara 
Aranka consilier cu atribuţii contabile. 
 
              Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se desemnează persoanele 
nominalizate în articolul 4.  
 
              Art.6. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, 
Serviciului Judeţean de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la Domiciliu-Caritas 
Harghita, Primarului comunei Cîrţa, d-l Gabor Tibor şi Compartimentului contabil/ 
impozite şi taxe locale. 

                               Comuna Cîrţa, la 30 aprilie 2015 
 
                          

               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                     Contrasemnează:       
                            Dr.Antal Lilla                                  Secretar al comunei, 
                                                                                         Karda Melania 
 
 


