
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.53

privind aprobarea contributiei lunare pentru finantarea sistemului de

protectie a copilului si a centrelor de asistenta sociala a persoanelor adulte cu

handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta pentru anul 2015

Consiliul local al comunei Crucea, judetul Constanta intrunit in sedinta

ordinara din data de 22.06.2015

Luand in dezbatere prevederile :

- art 118 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor

copilului,

- ale Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copii si tinerii

ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului,

- ale art. 94, alin (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, republicata;

Vazand Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.90/22.04.2015 ,

referatul d-nei Dinescu Eugenia , inspector asistenta sociala si expunerea de

motive a primarului comunei Crucea, avizul comisiei de specialitate pentru

agricultura, activitati economico- financiare, protectia mediului si turism si al

comisiei pentru activitati social culturale , invatamant, sanatate , familie si

protectia copilului si avizul de legalitate dat de secretarul comunei,

In temeiul art. 36 alin. 6 lit. a punctul 2, art. 45, art. 47 si art.115 lit.b din

Legea nr. 215 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 – Se aproba contributia lunara pentru sustinerea serviciilor sociale

destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte

cu handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta, in procent de 10% din

costul mediu anual pentru fiecare copil protejat si pentru fiecare persoana

adulta protejata, raportat la costurile medii prevazute in anexele Hotararii

Consiliului Judetean Constanta nr.90/22.04.2015, identificata in anexa la

prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:

- Rezidential copii – 2 asistati

- Rezidential adulti – 5 asistati



Art.2 – Se aproba incheierea si semnarea unui contract -cadru de asociere

pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii

drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap aflate in subordinea

D.G.A.S.P.C Constanta, pentru anul 2015.

Art.3 – Compartimentul de asistenta sociala si compartimentul contabilitate

vor comunica orice modificare survenita, precum si valoarea contributiei

aferente.

Art.4 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare compartimentului

contabilitate, compartimentului de asistenta sociala pentru ducerea la

indeplinire a prezentei hotarari, primarului comunei, Directiei Generale de

Asistenta Sociala si Protectia Copilului- Constanta si Institutiei Prefectului-

Judetul Constanta.

Prezenta hotãrâre a fost adoptatã cu_______voturi pentru,_________voturi

contra şi_________abţineri.

Crucea,23.06.2015

Presedinte de sedinta, ,

Ion BUTOI

Contrasemnez

Secretar ,

REVEICUTA GURGU



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea contributiei lunare pentru finantarea

sistemului de protectie a copilului si a centrelor de asistenta sociala a persoanelor

adulte cu handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta pentru anul 2015

Doamnelor si domnilor consilieri,

Consiliul Judetean Constanta , avand in vedere prevederile Legii 272/2004 privind

protectia si promovarea drepturilor copilului, ale Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care

beneficiaza copii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului,

ale art. 94, alin (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap, republicata, a adoptat Hotararea nr.90/22.04.2015 prin care a stabilit:

- costul mediu annual pentru intretinerea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale

destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului,

- costul mediu anual pentru intretinerea persoanelor adulte cu handicap, beneficiare

ale serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor

adulte cu handicap,

- incheierea si semnarea contractelor de asociere privind finantarea serviciilor

sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si a persoanei adulte

cu handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta, intre Judetul Constanta,

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si unitatile

administrativ- teritoriale ;

- nivelul contributiei unitatilor administrative-teritoriale la sustinerea serviciilor

sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si a persoanei adulte

cu handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta , in procent de 10% din

costul mediu anual .

- in intervalul 1-10 ale fiecarei luni , D.G.A.S.P.C Constanta va transmite

centralizatorul cu suma datorata .

Avand in vedere ca, din comuna Crucea , exista 2 copii (Hariton Bianca din Galbiori,

Mihai Nicoleta din Stupina) si 4 persoane adulte cu handicap ( Damian Gheorghita Adrian

din Baltagesti, Grozea Niculai din Stupina, Baraghin Cornel din Crisan , Oancea Stan din

Stupina si Nistor Georgiana din Baltagesti,) care beneficiaza de serviciile sociale respective,

propun spre aprobare contributia colectivitatii noastre si incheierea contractului de asociere

in vederea finantarii serviciilor sociale destinate protectiei si promivarii drepturilor copilului

si persoanei adulte cu handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta.

Va multumesc,

PRIMAR,

Gheorghe FRIGIOI



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

REFERAT

privind aprobarea contributiei lunare pentru finantarea sistemului de protectie a

copilului si a centrelor de asistenta sociala a persoanelor adulte cu handicap aflate in

subordinea D.G.A.S.P.C Constanta pentru anul 2015

Consiliul Judetean Constanta , avand in vedere prevederile Legii 272/2004 privind

protectia si promovarea drepturilor copilului, ale Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care

beneficiaza copii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului,

ale art. 94, alin (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap, republicata, a adoptat Hotararea nr.90/22.04.2015 prin care a stabilit:

- costul mediu annual pentru intretinerea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale

destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului,

- costul mediu anual pentru intretinerea persoanelor adulte cu handicap, beneficiare

ale serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor

adulte cu handicap,

- incheierea si semnarea contractelor de asociere privind finantarea serviciilor

sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si a persoanei adulte

cu handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta, intre Judetul Constanta,

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si unitatile

administrativ- teritoriale ;

- nivelul contributiei unitatilor administrative-teritoriale la sustinerea serviciilor

sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si a persoanei adulte

cu handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta , in procent de 10% din

costul mediu anual .

- in intervalul 1-10 ale fiecarei luni , D.G.A.S.P.C Constanta va transmite

centralizatorul cu suma datorata .

Avand in vedere ca, din comuna Crucea , exista 2 copii ( Nistor Georgiana din

Baltagesti, Hariton Bianca din Galbiori, Mihai Nicoleta din Stupina) si 5 persoane adulte cu

handicap( Damian Gheorghita Adrian din Baltagesti, Grozea Niculai din Stupina, Baraghin

Cornel din Crisan si Oancea Stan din Stupina) care beneficiaza de serviciile sociale

respective, propun spre aprobare contributia colectivitatii noastre si incheierea contractului

de asociere in vederea finantarii serviciilor sociale destinate protectiei si promivarii

drepturilor copilului si persoanei adulte cu handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C

Constanta.

Inspector contabil,


