ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

HOTĂRÂREA NR. 54/2019
Privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de
servicii de îngrijire la domiciliu
Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din data de 22 iulie 2019,
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 31/2019 și expunerea de motive nr. 31/2019
prezentate de Primarul comunei Ciumani privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice
care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu,
Analizând raportul nr. 31/2019 a referentului de la Compartimentul de asistență
socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciumani, văzând raportul
comisiei de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate,
familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului;
Având în vedere prevederile:
-

-

Art. 102 alin.(1) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările
ulterioare;
art. 10 din Legea nr.17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Anexa 4 a H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile
sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește
constribuția lunară de întreținere datorată de către susținători legali ai persoanelor vârstnice
din centre rezidențiale;
H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor personelor
vârstnice;

Respectând dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru și o
abținere
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă stabilirea contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii
de îngrijire la domiciliu, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către
compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ciumani.
Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija referentului de specialitate care îndeplinește
atribuțiile secretarului comunei, se comunică Primarului, compartimentului de asistență
socială, Instituției Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică.
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