
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr.47/27.11.2020 

privind asocierea Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Helegiu cu Judetului Bacau in 

vederea finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru 

anul 2020 

   

Consiliul local Helegiu,judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara, din 27.11.2020; 

-  Vazand : Referatul Primarului comunei Helegiu nr. 8214/11.11.2020, prin care se propune 

aprobarea asocierii Unitatii Administrativ Teritoriale  Comuna Helegiu cu Judetului Bacau in 

vederea finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 

2020 , referatul compartimentului Asistenta sociala nr.8213/11.11.2020 ; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Helegiu nr. 8741, 8742 si 8743 

din 27.11.2020 

- Vazand Hotararea Consiliului Judetean Bacau nr.153/28.08.2020 cu privire la asocierea 

Judetului Bacau cu Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Helegiu in vederea finantarea 

activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2020;  

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

copilului,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,ale Legii nr. 448/2006,privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicata,cu modificarile si 

completarile ulterioare, ale Hotararii de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006,republicata, ale Legii 292/2011-a 

asistentei sociale si ale Hotararii de Guvern 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare: 

- In temeiul art.196(1), lit. b din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 

HOTARASTE: 

 

  Art. 1 – Se aproba asocierea Judetului Bacau cu Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna 

Helegiu in vederea finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap 

pentru anul 2020. 

   Art.2 – Se mandateaza Primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu-Ciprian, sa semneze in 

numele si pentru comuna Helegiu, contractul de asociere cu Judetul Bacau, conform anexei care 

face parte integranta din prezentul proiect de hotarare: 

 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 

Adrian DRAGHICIU 

                   

Contrasemeneaza 

                                                                                                               Secretar general 

                                                                                                                      Jr.Mariana SPIRIDON 
 

Hotararea a fost  adoptata cu 15 voturi ‘’ pentru’’, nici un vot impotriva, nici o abtinere 

 



 

 

 

 

 

 


