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HOTĂRÂREA NR. 33 / 2020  

privind aprobarea încheierii Convenției nr. I.C.2/7121 / 2020 

cu Județul Harghita, prin Consiliul Județean Harghita 

referitor la finanţarea activităţii de protecție a copiilor/tinerilor instituționalizați 

care provin din comuna Dănești 

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 26 mai 

2020, convocat prin Dispoziţia nr. 92 / 2020, emisă de primarul comunei Dăneşti, 

județul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.114/2020,    

raportul Compartimentului de asistență socială nr.115/2020, precum și Raportul de 

avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Dănești nr. 

116/2020; 
 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 5/ 2020 bugetului de stat pe anul 2020, 

precum și prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 12 / 2020 privind aprobarea 

bugetului local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2020; 
 

Văzând HCJ nr. 56/2020 privind aprobarea Contractului cadru- model- care va fi 

încheiat între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și UAT-urile din 

județul Harghita prin consiliile locale care participă la finanțarea costului anual ptr. o 

persoană cu handicap instituționalizată, care provine din unitatea administrativ 

teritorială respectivă și se află în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Harghita; 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii.nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost ptr.serviciile 

sociale și nivelul venitului lunar pe mebru de familie în baza căruia se stabilește 

contribuția lunară de întreținere datorată de către susținători legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidențiale; 
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- HG nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de 

asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și 

persoanelor vârstnice; 

 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2), lit.d), alin. (7) lit.b), și art.196  alin.(1), lit.a) 

din Ordonnța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1. Se aprobă încheierea Convenției nr. I.C.2/7121/2020 între Județul Harghita prin 

Consiliul Județean Harghita și Comuna Dănești, reprezentat prin Consiliul Local al 

comunei Dănești, pe anul 2020, referitor la finanţarea activităţii de protecție a 

copilului/tânărului instituționalizați care provin din COMUNA DĂNEȘTI, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl.primar Bojte 

Csongor-Erno şi d-na responsabil economic Antal Rozalia. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Judeţean Harghita, primarului şi 

d-nei responsabil economic şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 

Dăneşti, la 26 mai 2020 

 

 

Președintele de ședință,   Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Norbert László 

 ………………….……………………  Secretarul general al  

C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 



………………….…………………… 

 


