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Judetul BACAU

consiliul Local PloPana 
--^- Y - r -,HOTARAREA NR 11130.03.2021

privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului Local Plopana pentru sustinerea

persoanei cu handicap gu masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential

Consiliul local al comunei Plopana judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara la data

de 30.03.20221

Avand in vedere prevederile Legii nr.27212004 privind protectia si promovarea

drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.326/2003 privind
drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de Servicille publice specializate pentru

protectia copilului cu modificarile sicompletarile ulterioare, ale Legii nr.448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si ale Legii nr.27312006 privind
finantele publice Iocale, cu modificarile sicompletarile ulterioare

Prevederile HG nr 42612020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile
sociale

Yazand, Referatul de aprobare al primarului comunei, raportul compartimentului de

specialitate si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local comunal

In terneiul art.l}9 (2) lit.,,c", alin(7), lit.,,b" siart.l39(1) din OUG nr 5712019 privind

Codul administrativ,

HOTARA$TE:

Art.l. Nivelul contributiei Consiliului Local Plopana pentru sustinerea persoanei cu

handicap, in anul 2021 este de 35o/o din diferenla dintre costurile necesare furnizirii
serviciului respectiv, astfel cum sunt stabilite prin hotirdre de consiliu jude{ean qi nivelul
previzut de standardul de cost stabilit pentru serviciile sociale previzute in HG nr 42612024.

Art.2,Suma ce constituie contributia comunitatii locale se va vira pana la data de 25 a

fiecarei luni in contul de venituri al Consiliului Judetean Bacau - RO 98 TREZ
0612t4302,07XXXXX,

Art.3.Se aprob6 contractul de asociere prevdzut in Anexa l, anexi care face parte

integrantd din prezenta hotlrdre.

Art. 4 Se mandateazd primarul comunei si semneze in numele UAT Plopana,

contractul de asociere. '
Art. 5 Prezenta hotarare se va comunica lnstitutiei Prefectului Judetul Bacau,

Consiliului Judetean Bacau, Primarului comunei si Compartimentului financiar contabilitate,
resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei si va fi facuta publica prin
grija secretarului general al comunei.
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