ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
COMUNA C Î R Ţ A
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 8/2015
privind aprobarea încheierii Convenţiei nr.6057/2015 între Consiliul judeţean
Harghita şi Consiliul local al comunei Cîrţa
Consiliul local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară lunară din data de 26 martie 2015;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr.478/2015 al
Compartimentului de asistenţă socială, privind stabilirea nivelului contribuţiei din
costul anual pentru copii instituţionalizaţi;
Luând în considerare expunerea de motive înregistrată sub nr.476/2015 și
înaintată de primarul comunei Cîrţa, d-l Gabor Tibor ;
În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Hotărârii Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli
aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ale Ordonanţei de urgenţă nr.12/2001
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, cu
modificările şi completările ulterioare ale Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr.54/2000
al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţiei privind
criteriile de determinare a comunităţii locale din care provine copilul cu handicap
şi cel aflat în dificultate, ale Hotărârii Guvernului nr.23 din 2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru servicii sociale, ale Hotărârii consiliului local nr.2/2015
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015 şi ale Hotărârii Consiliului
Judeţean nr.12/2015 privind aprobarea Convenției cadru-model care va fi
încheiată între Județul Harghita prin Consiliul judeţean Harghita prin consiliile
locale care participă la finanțarea costului anual pentru un copil/tânăr
instituționalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea
administrativ teritorială respectivă și se află în evidența Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;
Luând în considerare Raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi
economico-financiare, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină al
Consiliului local al comunei Cîrţa.
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 nr. 215/2001, republicată, privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă încheierea Convenţiei nr.6057/2015, între Județul
Harghita prin Consiliul judeţean Harghita şi Comuna Cîrța prin Consiliul local al
comunei Cîrţa, având ca obiect participarea la finanţarea costului anual pentru un
copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine
din comuna Cîrţa şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita.
Art.2. Cuantumul contribuţiei datorate de Consiliul local al comunei Cîrţa
Consiliul Local Cîrţa este de 139 lei/copil/tânăr/lună, pentru numărul de
instituţionalizaţi sau aflaţi la asistent maternal profesionist, care provin din
comuna Cîrţa.
Art. 3. Convenţia nr.6057/2015 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Pentru încheierea Convenţiei nr.6057 din 2015 se desemnează
primarul comunei Cîrţa, d-l Gabor Tibor şi consilierul cu atribuţii contabile, d-na
Bara Aranka.
Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se desemnează primarul
comunei Cîrţa, d-l Gabor Tibor şi consilierul cu atribuţii contabile, d-na Bara
Aranka.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Cîrţa Instituţiei
Prefectului Judeţului Harghita, Consiliului Judeţean Harghita, Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Compartimentului de contabilitate,
buget finanţe, impozite şi taxe locale.
Comuna Cîrţa, la 26 martie 2015

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Antal Erno

Contrasemnează:
Secretar al comunei,
Karda Melania

