
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

N r.691/19.02.2021 

REFERA T DE APROBARE 
privind aprobarea Contractului - model - care vafi incheiat intre Jude(ul Covasna prin Consiliul 

Jude/ean Covasna, Direc/ia Genera/a de Asisten(a Socia/a ~i Protec/ia Copilului Covasna ~i 
Comuna Reci prin Consiliul Local al comunei Reci, care participa lafinanfarea costului anual 
pentru un copil/tanar instihqionalizat sau a.flat la asistent maternal profesionist, costului anual 
pentru o persoana cu dizabilitate instituf ionalizate, respectiv costului anual pentru o persoana 
varstnica care provin din comuna Reci, ~i se ajla in eviden/a Direcfiei Generate de Asistenfa 

Socia/a ~i Protec/ia Copilului Covasna 

Prin Hotariirea Consiliului Judetean Covasna nr.23/2021 s-a aprobat modelul Contractului 
care va fi incheiat intre Judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, Directia 
Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna ~i Comuna Reci prin 
Consiliul Local al comunei Reci, care participa la finanfarea costului anual pentru un 
copil/tanar institutionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, costului anual pentru 
o persoana cu dizabilitate institufionalizate, respectiv costului anual pentru o persoana 
varstnica care provin din comuna Reci, ~i se afla in evidenta Directiei Generale de 
Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna. 

Nivelul contribufiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilitati precum ~i 
a persoanelor varstnice, la sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Directiei 
Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna, pe anul 2021 este stabilita 
prin Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr.22/2021. 

in total 6 persoane prov~nite din comuna Reci beneficiaza de serviciile sociale din 
subordinea DGASPC Covasna, ~i suma datorata cu titlu de contributie incepand cu luna 
ianuarie 2021 este de 1.560 lei, 

A vand in vedere cele susmenfionate propun spre aprobare in cadrul ~edintei de 
consiliu, proiectul de hotarare elaborat in acest sens. 

Primar 
Dombora Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.692/19.02.2021 

PROJECT DE HOTARARE 
privind aprobarea Contractului - model - care va fi incheiat intre Judeful Covasna prin 
Consiliul Judefean Covasna, Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului 

Covasna ~i Comuna Reci prin Consiliul Local al comunei Reci, care participa la 
finantarea costului anual pentru un copil/tanar institutionalizat sau aflat la asistent maternal 

profesionist, costului anual pentru o persoana cu dizabilitate institutionalizate, respectiv 
costului anual pentru o persoana varstnica care provin din comuna Reci, ~i se afla in 

evidenta Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna 

Consiliul local al comunei Reci judetul Covasna, 
intrunit in ~edinta publica ordinara din data de 25 februarie 2021, 
Analizand: 
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Reci nr.691/19.02.2021; 
Vazand raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Reci , raportul de avizare al comisiei de specialitate, 
Tinand cont de Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr.22/2021 Hotararea 

Consiliului Judetean Covasna nr.23/2021; 
Avand in vedere: 
-Legea nr.272/2004 privind protectia ~i promovarea drepturilor copilului, 

republicata cu modificarile ~i completarile ulterioar; 
- Legea nr.17 /2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea nr.448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicat cu modificarile ~i completarile ulterioare 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. "d" ~i "e", art.129 alin.(7) lit. "b" ~i 

alin.(9) lit."a", art.139 alin.(3) lit. " f ' ~i art.196 alin.( 1) lit. "a" din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

H O T A R A ~ T E: 

Art.l. Se aproba modelul Contractului care va fi incheiat intre Judetul Covasna 
prin Consiliul Judefean Covasna, Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia 
Copilului Covasna ~i Comuna Reci prin Consiliul Local al comunei Reci, care participa la 
finantarea costului anual pentru un copil/tanar institutionalizat sau aflat la asistent 
maternal profesionist, costului anual pentru o persoana cu dizabilitate instituJionalizate, 
respectiv costului anual pentru o persoana varstnica care provin din comuna Reci, ~i se 
afla in evidenta Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna, 
anexa la prezenta hotanlre, din care face parte integranta. 

Art.2.Se aproba plata din bugetul local al comunei Reci pe anul 2021 a contributiei 
datorate, in cuantumul stabilit prin Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr.23/2021 



privind stabilirea nivelului contributiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu 
dizabilitati precum ~i a persoanelor varstnice, la sustinerea serviciilor sociale acordate in 
cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna, pe anul 
2021. 

Art.3.Se mandateaza domnul Dombora Lehel-Lajos, primarul comunei Reci ~i 
doamna Pap Reka-Katalin, consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului sa 
semneze contractul prevazut la art. I . 

Art.4.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 
comunei Reci ~i compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Reci. 

Initiator, 
Primar, 

Dombora Lehel-Lajos 

JoJ~ 

Aviza\ pentru legalitate 
Data .... ~:.O.~~ 
Secratar ge~ r,el 



Anexa la -------

CONTRACT NR. /2021 
INTRE JUDETUL COV ASNA PRIN CONSILIUL JUDETEAN COV ASNA, 

DIRECTIA GENERALA. DE ASISTENT A SOCIALA. SI PROTECTIA COPILULUI 
COV ASNA SI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

1. Partile contractante: 
1. Judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna cu sediul in municipiul Sf. Gheorghe, P

ta Libertatii nr.4, cod po~tal 520008 tel-fax: 0267351228 Cod fiscal 4201988, Cont trezorerie 
RO27TREZ25621330250XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Sf.Gheorghe, 
reprezentat prin Tamas Sandor - pre~edinte ~i Veres Janos - director executiv, in calitate de 
beneficiar; 

2. Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna, cu sediul in 
Sf.Gheorghe, str.Presei, nr.8A, jud. Covasna, reprezentat de Vass Maria in calitate de director 
general, cont RO46TREZ24A680600200109, deschis la Trezoreria municipiului Sfantu 
Gheorghe; 

~i 
3. Comuna Reci prin Consiliul local al comunei Reci reprezentat prin Dombora Lehel-Lajos in 

calitate de primar, cont nr. RO54TREZ24A6806005 l O 170X deschis la Trezoreria Operativa 
municipiul Sfantu Gheorghe au convenit la incheierea prezentei conventii in urmatoarele 
conditii: 

4. Art.1. Definirea scopului Contractului 
1.1.In vederea indeplinirii corespunzatoare a atributiilor legale ce le revin autoritatilor administratiei 
publice locale, judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, s-a hotarat incheierea Contractului 
referitoare la alocarea fondurilor necesare in vederea suportarii unei cote parti din costul anual 
pentru o persoana cu dizabilitate institutionalizata din judet, in conformitate cu prevederile 
urmatoarelor acte normative: 
- Legea nr.272/2004 privind protectia ~i promovarea drepturilor copilului, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 
- Legea nr. l 7 /2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 
- Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare, 
- Legea nr.448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

v republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
- H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 
- H.G. nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru servicii le sociale ~i a 
nivelului lunar pe membru de familie in baza caruia se stabile~te contributia lunara de intretinere 
datorata de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice din centrele rezidentiale, 
- H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ~i functionare ale 
servicilor publice de asistenta sociala ~i a structurii orientative de personal, 
- Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protectie Sociale ~i Persoanelor Varstnice nr.1887/2016 
privind stabilirea contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centrele 
rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinatorii acestora ~i stabilirea 
Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu 
handicap asistati in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau sustinatorii 
acestora; 
- Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr.22/2021 privind stabilirea nivelului contributiei 
consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilitati precum ~i a persoanelor varstnice, la sustinerea 
serviciilor sociale acordate in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului 
Covasna, pe anul 2021 , 



Art.2. Obiectul Contractului 
2.1. Contractul are ca obiect finantarea: 

- activitatii de asistenta sociala a persoanelor cu handicap internate in centrele de ingrijire ~i 
asistenta sociala, respectiv in centrele de reabilitare, recuperare din judetul Covasna ~i din alte 
judete, din partea autoritatilor administratiei publice locale din judet, de unde provin persoanele cu 
dizabilitate institutionalizate. 
- activitatii de protectie a copilului/tanarului in centrele de plasament ~i la asistenti maternali 
profesioni~ti din judetul Covasna, din partea autoritatilor administratiei publice locale din judet, de 
unde provin copii institutionalizati; 
- activitatii de asistenta sociala a persoanelor varstnice internate in centrele de ingrijire ~i asistenta 
sociala din judetul Covasna, din partea autoritatilor administratiei publice locale din judet, de unde 
provin persoanele cu dizabilitate institutionalizate. 

2.2 Cuantumul contributiei datorate de comunitatile locale din care provine persoana cu 
dizabilitate institutionalizata se prezmta astfel: 

Categoria 
beneficiarului 

Copil/tanar 
protejat in 

sistem 
(beneficiar al 
unei masuri 
speciale de 
protectie) 

Persoana cu 
dizabilitate 

Tipul serviciului 

Rezidential/ 
Asistenta maternala 

Centre de zi 

Centre de reabilitare 

Rezidential 
(CIAPAD) 
Rezidential 
(CVIPAD) 

Rezidential 
public/privat(acordat in 

afara iudetului 

Obligatia de plata 

Consiliile locale de la locul de 
provenienta al beneficiarului 

Consiliile locale de la locul de 
provenienta al beneficiarului 

Consiliile locale de la locul de 
provenienta al beneficiarului 

Consiliile locale de la locul de 
provenienta a beneficiarului 

Consiliile locale de la locul de 
provenienta a beneficiarului 

a) Beneficiarul serviciului social 
(CIAPAD; CVIP AD) daca 
realizeaza venituri proprii, 
*din veniturile proprii lunare se 
deduc obligatiile legale de 
intretinere ale persoanei asistate, 
aflate in executare 
-din suma ramasa se deduce 
30%, dar nu mai putin de 300 
lei, care se lasa la dispozitia 
persoanei asistate, pentru 
cheltuieli personale, 
b )Sustinatorul legal in diferite 
cote procentuale conf.art.4 din 
Metodologia de stabilire a 
nivelului contributiei lunare de 
intretinere datorate de adultii cu 
handicap asistati in centre 
rezidentiale, aprobata prm 
Ordinul M.M.F.P.S.P.V. 
nr.188712016, daca realizeaza 
venituri pe membru de familie 
mai mari de 1450 lei/ luna. 
a)Beneficiarul serviciului sau 
sustinatorii legali, daca 
realizeaza venituri proprii in 

Contributie 
/persoana/ 

Iona 

260 lei 

140 lei 

200 lei 

550 lei 

540 lei 

900 lei 

Cost efectiv 



....__..,, 

Covasna) conditiile mentionate la rubrica 
precedenta, 
b )Consiliile locale de la locul de 
provenienta a beneficiarului, in 
situatia in care beneficiarul sau 
sustinatorul legal nu realizeaza 
venituri sau participatia acestora 
nu atinge pragul acestui cost) 
a)In principal apartine 
beneficiarului (fara a depa~i 
60% din veniturile acestuia) in 
concurs cu sustinatorul legal 
daca realizeaza venit lunar pe 
membru de familie mai mare 
decat valoarea neta a salariului 
de baza minim brut pe tara 
garantat in plata, stabilit potrivit 
legii, 
b )Sustinatorii legali pot acoperi 
din veniturile proprii contributia 
lunara integrala printr-un 
angajament de plata, 

Rezidential 
c)Consiliile locale de la locul de 

Persoana provenienta al beneficiarului, in 

varstnica Ca.min pentru persoane cuantum de 50%, atat in situatia 2.791 lei 
in care acesta din urma nu are 

varstnice Haghig 
venituri ~i nici sustinatori legali, 
cat ~i pentru diferenta de pana la 
2. 791 lei in cazul in care 
contributia beneficiarului, 
respectiv a sustinatorilor legali 
nu atinge acest prag, 
d)in situatia in care beneficiarul 
nu are domiciliul in judetul 
Covasna, costul serviciului 
social va fi suportat integral de 
catre acesta sau impreuna cu 
apartinatorul legal, respectiv 
autoritatea publica locala care 
formuleaza propunerea de 
acordare a serviciului social 

Art.3. Durata Contractului 
4. 1.Contractul este valabil pe anul 2021, cu posibilitatea de prelungire cu acordul partilor, prin 

act aditional. 

Art.4. Participarea consiliului local la finantare 
4.1. Consiliul local al comunei Reci pentru realizarea obiectului prezentului contract 

participa la finantarea costului anual pentru copii/tineri/persoane adulte cu dizabilitati/persoane 
varstnice institutionalizate, cu suma aratata la pct.2.2, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean 
Covasna nr.22/2021 pentru numarul de asistati in sistem, care provin din unitatea administrativ
teritoriala comuna Reci ~i se afla in evidenta Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia 
Copilului Covasna, in luna precedenta platii. 



Situatia numarului de asistati care beneficiaza de protectie se va comunica lunar la Consiliul 
local al comunei Reci de catre Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului 
Covasna,pana la data de 05 afiecarei !uni in care urmeaza a se face plata. 

Art.5. Drepturile ~i obligatiile partilor 
5.1. Pe baza comunicarii Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului 

Covasna privind situatia numarului de asistati care beneficiaza de protectie, Consiliul Judete~n 
Covasna, pana la data de IO a jieciirei !uni va emite factura in acest sens Consiliului local Reci. In 
cazul in care Consiliul local Reci figureaza in evidentele contabile cu datorii aferente anilor 
precedenti, acestea vor fi facturate odata cu prima factura. 

5.2. Consiliul local Reci se obliga sa vireze, ptina la data de 30 a fiecarei /uni, in contul 
Consiliului Judetean Covasna RO27TREZ2562 l 330250XXXXX deschis la Trezoreria 
Sf.Gheorghe, contributia lunara pentru persoanele cu dizabilitate institutionalizate aflate in evidenta 
Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna, in luna precedenta platii. 
Sumele virate vor fi urmarite prin Directia economica in calitate de compartiment de specialitate in 
cadrul Consiliului Judetean Covasna. 

5.3. Consiliul Judetean Covasna se obliga sa incaseze, gestioneze ~i utilizeze exclusiv pentru 
activitatea de asistenta sociala sumele provenite de la autoritatile administratiei publice din unitatile 
administrativ teritoriale de unde provin persoanele institutionalizate sau aflate la a.m.p. 

5.4. Neplata contributiei lunare in termenul stabilit atrage plata de majorari de intarziere 
pentru contributia lunara neplatita, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu privire la 
stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare. 
Art.6. incetarea ~i modificarea Contractului 

6.1. Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor. 
Denuntarea unilaterala a conventiei este interzisa. 
6.2. Modificarea contractului se poate realiza cu aplicarea legislatiei romane, cu acordul 

partilor, prin act aditional. 
6.3. in cazul in care una din payti nu-~i indepline~te obligatiile asumate la termenele fixate, 

este considerata de drept pusa in intarziere, urmand a raspunde conform reglementarilor Codului 
civil in materie. 
Art.7. Raspunderea contractuala 

7 .1. Pentru nerespectarea totala sau partiala sau pentru executarea necorespunzatoare a 
vreuneia din clauzele contractului, partea vinovata se obliga sa plateasca daune in cuantum de 0, 1 % 
din suma datorata/zi intarziere. 
Art.8. Reglementarea litigiilor 

8.1 . Orice litigiu sau neintelegere aparute in legatura cu executarea sau interpretarea 
prezentei conventii va fi solutionata pe cale amiabila. 

8.2. Dreptul aplicabil este dreptul roman. 
Art.9. Dispozitii finale 

9.1. Prezentul contract s-a focheiat in trei exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte 
contractanta. 

Judetul Covasna prin 
Consiliul Judetean Covasna 
Pre~edinte Tamas Sandor 

Directia Economica 
Veres Janos 

Directia Generala de Asistenta Sociala 
~i Protectia Copilului Covasna 
Director general, 
Vass Maria 

Comuna Reci prin 
Consiliul Local Reci 

Primar Dombora Lehel-Lajos 

Contabil 
Pap Reke-Katalin 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMA.RIA COMUNEI RECI 
N r.693/23.02.2021 

Raport de specialitate 

Prin Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr.22/2021 s-a stabilit nivelul 
contributiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilitati precum ~i a persoanelor 
varstnice, la sustinerea serviciilor sociale acordate 1n cadrul Directiei Generale de 
Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna, pe anul 2021. 

Conform datelor primite din partea Consiliului Judetean Covasna, in total 
6persoane provenite din comuna Reci beneficiaza de serviciile sociale din subordinea 
DGASPC Covasna, ~i suma datorata cu titlu de contributie incepand cu luna ianuarie 2021 
este de 1.560 lei, 

Avand in vedere prevederile art.2 din Hotararea Consiliului Judetean Covasna 
nr.22/2021 privind stabilirea nivelului contributiei consiliilor locale, a persoanelor adulte 
cu dizabilitati precum ~i a persoanelor varstnice, la sustinerea serviciilor sociale acordate 
in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna, pe anul 
2021: "Consiliile locale ale municipiilor, ora$elor $i comunelor vor supune spre aprobare 
in $edin/a acestora contribu/ia colectivita/i/or respective, cu respectarea strict a sumelor 
de contribu/ii prevazute in anexa, urmiind sa incheie contracte privind fl.nan/area cu 
Consililul Jude/ean Covasna Ji Direcfia Genera/a de Asisten/a Socia/a Ji Protecfia 
Copilului Covasna, pentru fl.nan/area serviciilor sociale acordate fn cadrul Direc/iei 
Generale de Asisten/a Socia/a $i Protecfia Copilului Covasna, pe anul 2021. " 

Tinand cont de faptul ca Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr.23/2021 s-a aprobat 
modelul Contractului care va fi incheiat intre Judetul Covasna prin Consiliul Judetean 
Covasna, Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna ~i 
Comuna Reci prin Consiliul Local al comunei Reci, care participa la finantarea costului 
anual pentru un copil/tanar institutionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, 
costului anual pentru o persoana cu dizabilitate institutionalizate, respectiv costului anual 
pentru o persoana varstnica care provin din comuna Reci, ~i se afla in evidenta Directiei 
Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna, 

Propun spre dezbatere ~i aprobare in cadrul ~edintei de consiliua proiectului de 
hotarare in forma initiata de dl. primar pentru aprobarea modelului Contractului care va fi 
incheiat intre Judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, Directia Generala de 
Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna ~i Comuna Reci prin Consi liul Local al 
comunei Reci, care participa la finantarea costului anual pentru un copil/tanar 
institutionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, costului anual pentru o persoana 
cu dizabilitate institutionalizate, respectiv costului anual pentru o persoana varstnica care 
provin din comuna Reci, ~i se afla in evidenta Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i 
Protectia Copilului Covasna. 

Referent, 
Szabo Eliz 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica side disciplina, 
administrarea domeniului public $i privat al comunei, urbanism, 

apararea ordini~ linisttj&ublice si a drepturilor cetatenilor 
Nr .. .1.~.l... din ...... ~.~~ -• ..... ~! 

RAPORT AL COMISIEI DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotarare, privind aprobarea Contractului - model - care va fi 
incheiat intre Judeful Covasna prin Consiliul Judefean Covasna, Direcfia Generala 
de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna ~i Comuna Reci prin Consiliul 

Local al comunei Reci, care participa la finantarea costului annal pentru un 
copil/tanar institutionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, costului annal 
pentru o persoana cu dizabilitate institufionalizate, respectiv costului annal pentru o 

persoana varstnica care provin din comuna Reci, ~i se afla in evidenfa Direcfiei 
Generale de Asistenta Sociala ~i Protecfia Copilului Covasna 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, 
susmentionat, constata ca proiectul este intocmit conform prevederilor 
legale. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Tinand cont de cele aratate mai sus av1zam favorabil proiectul de 
hotarare ~i propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 

PRE~EDINTE 

M6du ndor 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialii, buget-finan/e, 
agriculturii, gospodiirire comunalii, protecfia mediului, comer/ $i turism 

Nr. 15~ din ~5.ot :lo~\ 

Raport al comisiei de specialitate 
La proiectul de hotarare privind aprobarea Contractului - model - care va fi incheiat intre 
Judeful Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, Directia Generala de Asistenta Sociala ~i 

Protectia Copilului Covasna ~i Comuna Reci prin Consiliul Local al comunei Reci, care 
participa la finantarea costului annal pentru un copil/tanar institutionalizat sau aflat la 

asistent maternal profesionist, costului anual pentru o persoana cu dizabilitate 
institutionalizate, respectiv costului annal pentru o persoana varstnica care provin din 
comuna Reci, ~i se afla in evidenta Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia 

Copilului Covasna 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare 
susmentionat, a constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in 
prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele 
semnalate In expunerea de motive. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului 
nr.57 /20 I 9 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, ~i se incadreaza in prevederile Legii nr.273/2006, privind 
finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de 
hotarare ~i propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
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Comisia de specialitate pe domenii 
de activitati social-culturale,culte invatamant, 
sanatate ~i familie,munca ~i protectie sociala, 
protectie copii,tineret ~i sport 
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RAPORT AL COMISIEI DE SPECIALIT A TE 
asupra proiectului de hotarare, privind aprobarea Contractului - model - care va fi 
incheiat intre Judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, Directia Generala 
de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna ~i Comuna Reci prin Consiliul 

Local al comunei Reci, care participa la finanfarea costului anual pentru un 
copil/tanar institutionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, costului anual 
pentru o persoana cu dizabilitate institutionalizate, respectiv costului anual pentru o 

persoana varstnica care provin din comuna Reci, ~i se afla in evidenta Directiei 
Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, 
susmentionat, constata ca proiectul este intocmit conform prevederilor 
legale. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrative, precum ~i prevederile Legii 
nr.448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificarile ~i completrile ulterioare. ; 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil proiectul 
de hotarare, ~i propune spre aprobare in cadrul ~edintei de consiliu in forma 
elaborata. 

Pre~edinte comisie, 

Veres;;;a: 
Secretar 

Bukur Istvan 
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CA.TRE, 

Direqia Gcnernlii de Asistentii Sociala ~i Protectia Copilului 
Szocialis Ellatasi es Gyennckvedclmi Vezerigazgatosag 

Social Care and 01ild Protection General Dire<.-torate 

mi~~~•,");~lf d4'~~,~~ 
\ :h. ~r 

Primariile din judep.d Covasna f. fl/ht 

Alaturat va transmitern Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr.22/2021 privind 

stabilirea nivelului contribupei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilitati 

precum ~i a persoanelor varstnice, la sustinerea serviciilor acordate in cadrul 

Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protecµa Copilului Covasna, pe anul 2021, 

respectiv Hotararea nr.23/2021 privind aprobarea Contractului - model- care va fi 

incheiat intre judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, DGASPC Covasna 

~i unitaµle administrativ-teritoriale din judepl Covasna prin consiliile locale care 

participa la cofinantarea serviciilor sociale acordate in cadrul Directiei Generale de 

Asistenta Sociala ~i Protecp.a Copilului Covasna, pe anul 2021. 

Ca ~i in anii precedenµ, despre data semnarii contractelor veti fi anuntaµ de catre 

Consiliul Judetean Covasna. 

Cu deosebita consideratie, 

VASS Maria 
Dir r general 
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Operator de'. t~-i;y•c:aracter personal nr.5869, 5870 
Ro-520064, Sfdmu Gheorghe, Str. Prcsei nr. 8/A, judetul Covasna 
lcl./fax: +40 267 314 660, e-mail: mon1tom.1re@protcctiasociala.ro 

FEHER Gabriella 

~~ 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamenlului Emopean ~i al Consiliului din 27 aprilie 2016 p rivind prot~tia persoanelor fizice in c~ea cc 
priv~tc prC'lucrarca datelor cu rnracter personal ~i privind lihera circula\ie a ac~stor date ~i de abrogarc a Directivei 95/46/CE, informa\iile refcritoare la datele cu 
caractcr personal cuprinsc in acC'sl mesaj sunt confiden\iale. Acestca su11t destinate cxclusiv p~rsoa11ci/pcrsoanclor mcn\ionale ca dcstinatar/destinatari ~i altor 
pcrsoane ~,utorizatc s5.-1 primcasc5. Uac3 a\i prim it ace-st docu1ncnt in rnod cronnl, vt\ adresam rugi\mintea de a returna clocumentul prin\it, ~xpcd1turului. 




