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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEŞTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A 

NR. 42 DIN 31.08.2020 

 

 privind asocierea Judeţului Bacău, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Bacău, cu U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău în vederea  

finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti, convocat și prezent prin intermediul mijloacelor electronice 

în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 31.08.2020; 

         Având in vedere: 

         - Adresa nr. 91420/06.08.2020, prin care Consiliul Județen Bacău, prin D.G.A.S.P.C., solicită 

asocierea cu U.A.T. – Comuna Oncești în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a 

persoanei cu handicap; 

         - Referatul inregistrat la nr. 193/25.08.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și 

semnat de către primarului Comunei, privind necesitatea asocierii Judeţului Bacău, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, cu U.A.T. – Comuna Oncești, Județul 

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

         - Raportul secretarului general înregistrat la nr. 194/25.08.2020, la Proiectul de hotărâre inițiat; 

         - prevederile H.C.J. Bacău nr. 64/31.03.2020 privind stabilirea costurilor medii anuale pentru 

finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei 

adulte cu handicap pentru anul 2020; 

         - prevederile H.C.J. Bacău nr. 153/28.08.2020 privind asocierea Judeţului Bacău cu unităţile 

administrativ-teritoriale din judeţ în vederea finanţării activităţii de protecţie de tip rezidenţial a 

persoanei cu handicap ; 

         - prevederile art. 75, alin. (1), lit. b), ale art. 129,  alin. (2), lit. d) și  alin. (7),  lit. b) din O.U.G. 

nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 2 și 3 și ale art. 4, lit. a) și b) din H.G. nr. 426/27.05.2020 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

         - prevederile art. 20, alin.  (1), lit. h) și i)  din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 198, 199 și, respectiv 200 

din 28.08.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor  art. 129,  alin. (2), lit. e) și  alin. (9),  lit. a), ale art. 133, alin. (1), ale     

art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3), lit. a) și alin. (5), ale art. 139, alin. (3), lit. f), ale art. 196, alin. (1), 

lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

         Art. 1 - Se aprobă asocierea Judeţului Bacău, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Bacău, cu U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău în vederea finanțării 

activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. 

 

         Art. 2 - Se aprobă finanțarea din bugetul local a activității de îngrijire și protecție de tip 

rezidențial a persoanelor cu handicap ale căror domicilii se află situate pe raza administrativ-teritorială 

a U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău, cu un procent de 35% din costul total pentru susținerea 

persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău. 
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         Art. 3 – Se mandatează Dl. PUȚEANU MIHAI-MARINEL – primarul Comunei Oncești să 

semneze, în numele U.A.T. – Comuna Oncești, Contractul de asociere privind finanțarea activității de 

protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, ce va fi încheiat între Județul Bacău, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău și U.A.T. – Comuna Oncești, Județul 

Bacău, contract care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art. 4 - Prezenta Hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ     

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

 

         Art. 5 - Prezenta hotărâre intră in vigoare la data aducerii ei la cunoștință publica, in condițiile 

legii si se comunică, prin grija secretarului general, compartimentelor de specialitate potrivit 

competențelor, D.G.A.S.P.C. Bacău, primarului Comunei Oncesti, precum și Instituției Prefectului 

Județului Bacău în vederea verificării legalității.  

 

         Art. 6 - Primarul Comunei și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Art. 7 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

SEDINŢĂ ORDINARĂ, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,   -  voturi ,,împotrivă” şi ___-__ 

,,abţineri”  din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                  CONSILIER LOCAL,                                           pentru SECRETAR GENERAL, 

                       PAVEL LIVIU                                                    BÎLCU ȘTEFANIA-CORINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


