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

H O T Ă R Â R E A   Nr. 52/2015 
privind aprobarea modificării contractului de acordare a serviciilor sociale  încheiat 

cu Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu – Sucursala Harghita 
 
          Consiliul local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară 
lunară din data de 22 decembrie 2015. 
Având în vedere: 
       - Expunerea de motive nr.2782/09.12.2015 al D-lui primar Gabor Tibor; 
       - Prevederile contractului pentru servicii social-medicale nr.20/01.04.2015 încheiat 
cu Caritas Alba-Iulia Îngrijire la Domiciliu – Sucursala Harghita, conform căruia sunt 
furnizate servicii social-medical beneficiarilor din comuna Cîrța, aprobat prin Hotărârea 
nr.11/2015 al Consiliului Local Cîrța; 
 - Adresa nr.10988/07.12.2015 depusă de Caritas Alba-Iulia Îngrijire la Domiciliu – 
Sucursala Harghita pentru solicitarea prelungirii contractului de prestări servicii social- 
medicale până la 30.04.2016; 
 - Raportul de avizare favorabilă al Comisiei pentru activități economico-financiare, 
muncă și protecție socială, juridică și de disciplină al Consiliului local Cîrța; 
          În conformitate cu prevederile art.40 din Legea nr.273/2006 privind finanțele  
publice locale, actualizată și prevederile Legii nr.292/2011, legea asistenței sociale; 
          În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.„d”, alin.(6) lit.„a” pct.2, art.45  
alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.„b” din Lege nr.215/2001, privind administrația publică  
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 
                                             H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
          Art.1. Se aprobă prelungirea duratei Contractului nr.20/01.04.2015 încheiat pentru 
acordarea de servicii social-medicale cu organizația Caritas Alba Iulia Îngrijire la 
Domiciliu – Sucursala Harghita și aprobat cu Hotărârea Consiliului local Cîrța 
nr.11/30.04.2015, prin „Actul adițional nr.1/2015”, conform anexei nr.1, care face parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
           Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Cîrța ca ordonator principal de credite, prin compartimentul de contabilitate. 
           Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului, compartimentului financiar-
contabil, organizației Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu și Instituției Prefectului            
                                                                        Comuna Cîrţa, la 22 decembrie 2015   
 
               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                     Contrasemnează:       
                               Gabor Janos                                 Secretar al comunei, 
                                                                                         Karda Melania 
 



 
 


