
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr. 25/29.06.2020 

privind stabilirea  contributiei  comunei Helegiu la finantarea activitatii de 

protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2020 

 

Consiliul local Helegiu, intrunit in sedinta ordinara, din 29.06.2020 

Avand in vedere 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 3125/11.05.2020, prin 

care se propune aprobarea contributiei Consiliului local al comunei Helegiu la 

finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru 

persoane cu handicap , referatul compartimentului Asistenta sociala 

nr.3124/11.05.2020  precum si avizele comisiilor de specilitate din cadrul 

Consiliului local Helegiu nr. 4276 /26.06.2020 si 4277 /26.06.2020  ; 

 

- Vazand Hotararea Consiliului Judetean Bacau nr.64/31.03.2020 cu privire la 

stabilirea costurilor medii anuale pentru finanatarea  serviciilor sociale destinate 

protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale  persoanei adulte cu handicap;  

 -Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia şi promovarea 

drepturilor copilului cu modificarile şi completarile ulterioare, ale art. 20 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în 

dificultate, republicată, cu modificarile cu modificarile si completarile ulterioare, 

ale Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti 

de serviciile specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre 

maternale, precum şi copii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali 

profesionisti, cu modificarile şi completarile ulterioare;  

- Avand in vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ale H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 republicata;  

In temeiul art. 129, alin.7 lit.b, art.139 si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2020 

privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 



  Art. 1 – Se stabileste nivelul contributiei  comunei Helegiu la finantarea activitatii 

de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap, pentru anul 2020, in 

cuantum de  35% din costul anual pentru intretinerea acesteia ,dupa cum urmeaza: 

- Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilitati Tirgu-Ocna  - 1 

persoana, - cost lunar - 3141 lei /luna; 

-  Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati 

‘’Petricica’’ Comanesti – 1 persoana, cost lunar - 3347lei/luna; 

-Centrul de Ingrijire si Asistenta a Persoanelor cu Dizabilitati  ‘Costachi Negri’’ 

Targu- Ocna- 4 persoane- cost lunar : 2114 lei x 4 persoane = 8456 lei/luna 

Art. 2 – Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului asistenta sociala,  

Biroului Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante , Institutiei 

Prefectului – Judetul Bacau, Primarului comunei Helegiu si va fi afisata pe site-ul 

institutiei.  

 

 

Presedinte de sedinta 

Tudor Marinel 

 

                                                                                Contrasemenaza  

                                                                                     Secretar    general al comunei 

                                                                                              Mariana Spiridon 

 
                                                                                                             
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Adoptata  cu: 

15 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

15 consilieri prezenti 

15 consilieri validati 


