ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 27 /2020
privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de
protecţie a copilului
Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 31.01.2020;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 125035/15.01.2020 și Raportul de specialitate nr.
125034/15.01.2020 al Direcțíei de asistenţă socială, privind stabilirea nivelului contribuţiei
comunităţii locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului;
Luând în considerare
Adresa nr. 7009/2020 a DGASPC Harghita, înregistrată la Municipiul Miercurea-Ciuc sub nr.
115029/2020, prin care solicită contribuţia municipiului nostru la finanţarea întreţinerii copiilor
instituţionalizaţi pentru anul 2020;
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrare a domeniului
public şi privat;
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;
În baza prevederilor:
- Art. 118 alin. (1) lit. a) precum și art. 127 alin. (1) lit. c din Legea nr. 272/2004, privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2) a Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea
standardelor de cost pentru servicii sociale și a nivelului 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârii nr. 12/2020 a Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea
Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020;
- Hotărârii nr. 9/2020 a Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul Consiliului
Local al Municipiului Miercurea-Ciuc pentru anul 2020;
- În temeiul art. 129 alin. (2). lit. d) şi alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), alin (3) lit. a) și art. 196
alin. (1) lit. a), art. 627 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se stabileşte nivelul contribuţiei pe anul 2020 a Municipiului Miercurea-Ciuc la
cofinanţarea activităţii de protecţie a copilului/tânărului din Municipiul Miercurea-Ciuc aflat în
dificultate şi care are dreptul să beneficieze de protecţie în condiţiile legii, la valoarea de 170
lei/persoană/lună.
Art.2 Fondurile necesare sunt cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, la
capitolul 68. 02. 06. titlul 51.01.01.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul
municipiului Füleki Zoltán-Ladislau, Direcția economică şi Direcția de asistenţă socială, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Ráduly Róbert-Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Füleki Zoltán-Ladislau;
d) Direcției economice;
e) Direcției de asistenţă socială;
f) DGASPC Harghita.
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