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HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Contractului de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip 

rezidenţial a persoanei cu handicap 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinara în data de 23.06.2021: 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare prezentată de către primarul comunei Tamași nr. 4895/20.06.2022;  

- raportul de specialitate nr. 4917/20.06.2022 întocmit de domnul Vladu Liviu-Florin;  

- avizele cu caracter consultative ale comisiilor de specialitate; 

- prevederile art. 3 alin. (2) din H.G nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale;  

- HCJ nr. 86/28.04.2022 privind asocierea Județului Bacău cu unitățile administrativ – teritoriale 

din județ în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap;  

- adresa nr. 56438/03.05.2022 emisă de CJ Bacău – DGASPC Bacău prin care solicită aprobarea 

încheierii Contractului de asociere privind finanţarea activităţilor de protecţie de tip rezidenţial a 

persoanei cu handicap;  

- art. 129 alin. (2)lit. „d”, alin. (7) lit. „b” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ,  

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. ”a” din Ordonanţa de Urgenţă 1a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Contractului de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip 

rezidenţial a persoanei cu handicap, încheiat între Judeţul Bacău-Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului şi Comuna Tamași, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se împuterniceşte domnul Matieș Andrei Daniel, Primarul comunei Tamași să semneze 

contractul de asociere, prevăzut la art. 1.  

Art. 3. Plata contribuţiei rezultate în urma încheierii contractului de asociere se va face lunar, în 

baza listelor nominale privind copii/tinerii cu handicap şi persoanele adulte cu handicap care au 

domiciliu pe raza comunei Tamași şi care beneficiază de protecţie specială în serviciile rezidenţiale 

din cadrul DGASP Bacău.  

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarul comunei, Compartimentul financiar-contabil, 

Compartimentului de asistenţă socială din cadrul primăriei, Consiliului Judeţean Bacău, Instituţiei 

Prefectului-Judeţul Bacău şi va fi adusă la cunoţtiinţă publică, prin afişare. 

 

          Președinte ședință                                              Contrasemnează, 

     Consilier local                                                   Secretar general delegat 

              Nester Isabela                                           Ciocârlan Andreea                                                                       

 

 

 

 
Nr. 39 din 23.06.2022 
Total consilieri în funcție: 12  Hotărâre adoptată cu 11  voturi pentru,  0  voturi împotrivă  și 0  abțineri din  11 consilieri prezenți 

   

   

 


