
ROMANIA

COMUNA MOACSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. l ttzotg
privind aprobarea nivelului contribu{iei Consiliului local Moacqa la sus{inerea serviciilor

sociale acordate in cadrul Direc{iei Generale de Asisten{I Sociali qi Protec{ia Copilului Covasna
pe anul 20L9

Consiliul Local al Comunei Moacqa, jude(ul Covasna, in qedin{I publici ordinarl din
data de 28 februarie 2018;

Avdnd in vedere Expunerea de motive w. 305120.02.2019 a primarului comunei Moacga

privind inilierea aprobdrii nivelului contributiei Consiliului local MoacEa la suslinerea serviciilor
sociale acordate in cadrul Direcliei Generale de Asistenla Sociald ;i Proteclia Copilului Covasna, pe

anul 2019;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 306120.02.2019 al persoanei responsabile cu

atribulii de asistenfd sociald din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moacqa;

Avdnd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului
public qi privat, patrimoniu, economic, buget, finanle, agriculturd qi dezvoltare regionald gi al

Comisiei pentru administralie 1ocal6, juridic5, ordine public6, drepturile omului, legislafia muncii 9i

disciplind, amenajarea teritoriului, urbanism, proteclia mediului gi turism ale Consiliului local al

Comunei Moacqa;
Avdnd in vedere Hotdr6rea Consiliului Judetean Covasna nr. 2312019 privind stabilirea

contribu{iei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilitdfi precum gi a persoanelor v6rstnice, la

sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Direc{iei Generale de Asisten}d Sociald qi Protec(ia

Copilului Covasna, pe anul 20lg,inregistratd la Primdria comunei Moacqa sub nr. 167130.01.2019;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 27212004 privind protec[ia gi promovarea drepturilor
copilului, republicatf,, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

AvAnd in vedere:
- Ordinul Agenliei Nafionale pentru

criteriile de determinare a comunitdlii locale
dificultate;

- O.M.M.F.P.S.P.V. nr.1.88712016 privind stabilirea contributiei lurrare de intrelinere datorate

de adul1i cu handicap asista{i in centrele rezidentiale publice pentru perso0ne adulte cu handicap sau

de suslindtorii acestora Ei aprobarca Metodologiei de stabilire a nivehllui contribu]iei lunare de

intrelinere datorate de adullii cu handicap asistali in centrele rezidenfiale publice pentru persoane

adulte de handicap sau susfindtorii acestora;
- H.G. nr. 90412014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor

prevdzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 27212004 privind proteclia qi promovarea drepturilor
copilului;

- Legea rc.29212011 a asistenlei sociale, cu modificdrile Ei completErile ulterioare;
- Legea nr. 1712000 privind asistenta sociald a persoanelor vdrstnice, republicat5, cu

modificdrile qi completirile ulterioare;
- Legea m. 44812006 privind proteclia Ei promovarea drepturilof persoanelor cu handicap,

republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile qi completf,rile

ulterioare;

Protecfia Drepturilor Copilului nr. 5412000 privind
din care provin copilul cu handicap Ei cel aflat in

JUD



in conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d, lit. e, art.36 alin. (6) lit. a pct. 2, alin. (7)

lit. c din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd local6, republicat5, cu modificdrile 9i

complet[rile ulterioare;
intemeiulprevederilorart.45 alin.(2)lit.a9iart. 115alin.(1)lit.bdinLegeanr.2l5l200l

privind administralia publici local6, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

HorAnA$rE
Art. 1. - Se aprobd nivelul contribufiei Consiliului local Moacqa la suslinerea serviciilor

sociale acordate in cadrul Direcfiei Generale de Asistenfd Sociald gi Protecfia Copilului Covasna, pe

anul 2019, conform anexei laprezentahotdrire, din care face parte integrantd.

Art. 2. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinteazd primarului comunei

Moacqa gi compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Moacqa.

Moacqa, la 28 februarie2019.

PRE$EDINTE DE $EDINTA Contrasemneazil
Secretar

Fiiliip-Fuer M. Zelinda

Ge'6
Forro Karoly {o



Anexi Ia H.C.L. nr" 1712019

NIVELUL CONTRIBUTIEI CONSILIULUI LOCAL MOAC$A
la susfinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Direcfiei Generale de Asistenti Sociali

qi Protecfia Copilului Covasna, pe anul 2019

Categoria
beneficiarului

Tipul serviciului Obligafia de plati
Contribu(ie
/persoani,/

luni
Copil/tAndr
protejat in

sistem
(beneficiar al
urrei mdsuri
speciale de
proteclie)

Rezidential/
Asisten{i maternali

Consiliile locale de la locul de
provenientd al beneficiarului

190 lei

Centre de zi
Consiliile locale de la locul de
provenienti al beneficiarului

100 lei

Centre de reabilitare
Consiliile locale de la locul de

provenienli al beneficiarului
I30 lei

Persoani cu

dizabilitate

Reziden[ial
(CIA)

Consiliile locale de Ia locul de

provenientd a beneficiarului
280 lei

Rezidenlial
(CITO)

Consiliile locale de la locul de
provenientd a beneficiarului

230 lei

a) Beneficiarul serviciului social

(CIA;CITO) dacd r eahzeazd

venituri proprii,
*din veniturile proprii lunare se

deduc obligaliile legale de

intrelinere ale persoanei asistate,

aflate in executare
-din suma rdmasd se deduce 307o,

dar nu mai pu[in de 300 lei, care

se lasd la dispozi{ia persoanei
asistate, pentru cheltuieli
personale,

b)Susfindtorul legal in diferite
cote procentuale conf.art.4 din
Metodologia de stabilire a

nivelului contribu{iei lunare de

intrelinere datorate de adullii cu

handicap asistati in centre

rezidenliale, aprobatd prin
Ordinul M.M.F.P.S.P.V.

nr.1.887 I 201.6, dacd rcalizeazd
venituri pe membru de familie
mai mari de 1051 lei/lund.

900lei



Rezidenfial (acordat in
afara judefului Covasna)

a)Beneficiarul serviciului sau

sus{initorii legali, dacd reahzeaze

venituri proprii in condi{iile
mentionate la rubrica precedentd,

b)Consiliile locale de la locul de

provenienld a beneficiarului, in
situalia in care beneficiarul sau

suslindtorul legal nu realizeazit
venituri sau participalia acestora

nu atinge pragul de 900 lei
(inclusiv diferenla de pAnd la 900

lei)

900 lei

Persoand

vArstnicd

Rezidenlial

Cdmin pentru persoane

vArstnice Highig

a)in principal aparline
beneficiarului (fdr5 a depdgi 50%

din veniturile acestuia) in concurs
cu suslindtorul legal dacd

rcahzeazd venit lunar pe membru
de familie mai mare decAt

valoarea netd a salariului de bazi
minim brut pe [ard garantat in
platd, stabilit potrivit legii,
b)Sus[indtorii legali pot acoperi
din veniturile proprii contribulia
lunard integrald printr-un
angajament de platd,
c)Consiliile locale de la locul de

provenienld al beneficiaruIui, in
cuantum de 50"/", atat in situalia
in care acesta din urmi nu are

venituri gi nici suslinitori legali,
cAt qi pentru diferen{a de pAnd la
2.354 lei in cazul in care

contribulia benef iciarului,
respectiv a suslinitorilor legali nu
atinge acest prag, urmAnd ca

diferen(a de pAnd la 100% sd fie

suportatd de Consiliul Jude{ean
Covasna.

2.354lei


