
R O M A N I A 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTĂRÂRE 

Nr.13/25.02.2021 

pentru aprobarea contribuției  lunare în sumă de 3000 lei în vederea acoperirii 

costurilor de întreținere a domnului Tănasă Adrian, persoană  aflată în Centrul 

Rezidențial pentru persoane vârstnice ”Sfânta Paraschiva” din comuna Târgu 

Trotuș, județul Bacău 

 

 

Consiliul local Helegiu, județul Bacău, intrunit in sedinta ordinara din 25.02.2021 

Vazand  prevederile: 

-O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, 

-Ordinul nr.1887 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuției lunare de 

întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice 

pentru persoanele adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea 

Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de 

adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru personae adulte 

cu handicap sau de susținătorii acestora; 

-H.G. nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

socialeși a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 

stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai 

persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale; 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 787/01.02.2021 al primarului comunei în calitate de 

inițiator al proiectului de hotărâre 

-Raportul nr. 786/01.02.2021 al Compartimentului de Asistență Socială, Autoritate 

Tutelara  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei; 

-Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Helegiu 

nr. 1415/24.02.2021, 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(20, lit.a) şi art.196,alin. (1), lit.a) din 

Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019 

 

HOTARARSTE : 

 



Art.1  - (1)Începând cu luna februarie 2021,se aprobă acordarea contribuției lunare 

în sumă de 3000 lei în vederea acoperirii costurilor lunare de întreținere a 

domnului Tănasă Adrian, aflat în Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice 

”Sfânta Paraschiva” din comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. 

 (2) Plata se va face din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Helegiu 

de la Cap. 68.15.01-57.02.01. 

Art.2 Primarul comunei Helegiu, prin Compartimentele de, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bacău – secția a II-a Civilă de 

Contencios Administrativ și Fiscal, potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectându-

se procedura prealabilă. 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, 

Primarului comunei Helegiu, Serviciul pentru îngrijire de tip rezidențial în 

domeniul asistenței sociale a persoanelor adulte, precum și Instituției Prefectului-

Județul Bacau și va fi adusă la cunostință publică prin afișare la sediul instituției și 

pe site-ul acesteia. 

 

 

Presedinte de sedinta 

     Elena Bulaiasa          Contrasemenaza 

Secretar general al comunei 

Mariana Spiridon 

 

 

 
 


