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HOT ARAREA NR. 22 DIN DATA DE 31 MARTIE 2021 
privind aprobarea contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Unitatea administrativ

teritorială Comuna Urcchcşti si Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Bacău, privind finanţarea 
activităţii de protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap pentru anul 2021 

Consiliul Local al Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
31.03.2021 

Având î11 vedere: 
• Adresa înregistrată sub nr. 1801/19.03.2021 din partea Consiliului Judeţean Bacău- Direcţia Generală de

Asistenţă Socială si Protecţia Copilului;
• Referatul de aprobare a Primarului înregistrat sub nr. 1825/19.03.2021;
• Raportul de specialitate nr. 1952/24.03.2021;
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Urechesti;

Crotrivitprevederilor: 
• Legea 272/2004 privind protecţia şi promovm-i;:a drepturilor copilnlni, republicată, cn modificările şi

completările ulterioare;
• Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicaprepublicată, cu

modificările şi completările ulterioare;
• HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările
ulterioare;

• HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului
venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întretinere datorată
de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

• Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
• Art. 129. alin (7), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Întemeiuldispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificărileşicompletărileulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Urecheşti, adoptă prezenta 
� A 

HOTARARE 

Art. 1. - Se aprobă încheierea contractului de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip 
rezidenţiala persoanei cu handicap pentru anul 2021, între UAT comuna Urecheşti şi UAT judeţul Bacău, 
conform Anexei care face parte integranta la prezenta hotarare. 

Art. 2. - Se aprobă pentru anul 2021 contribuţia proprie a comunei Urecheşti în procent de 35% din costul 
total pentru susţinerea persoanelor cu handicap instituţionalizate în serviciile rezidenţiale din subordinea 
DGASPC Bacău. 

Art. 3. - Primarul Comunei Urecheşti si Compartimentul Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 



Art. 4. - Prezenta Hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bacău - Secţia a II a Civilă şi de Contecios 
Administrativ şi Piscal, potri vil prevederilor Legii 554/2004 privind conteciosul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu respectarea procedurii prealabile. 

Art. 5. - Prezenta Hotărâreintră în vigoare la data aducerii la cunostinţă în conditiile legii şi va fi 
comunicată Primarului Comunei Urecheşti, Compartimentului financiar contabilitate, Consiliului Judeţean Bacău 
şi Institutiei Prefectului Judeţului Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate. 

Art. 6. - Prezenta Hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Urecheşti, jud. Bacău, în 
şedinţă ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu 
un număr de 11 voturi "pentru",_-_ voturi "împotriva" şi _-_"abţineri" din totalul de 11 consilieri locali prezenţi 
în funcţie. 

Presedinte de şedintă, 
Consilier local 
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Contrasemnează 
SecretarulGeneral al ComuneiUrecheşti, 

Cichindel Cristinei 




