
ROMANIA

IUDETUL COVASNA
COMUNA MOACQA
CONSILIUL LOCAL

HOT NR.2312021

privind aprobarea nivelului corntribu{iei Consiliului local al comunei Moacqa la sus{inerea

serviciilor sociale acordate in cadrul Direc(iei Generale de Asisten(I Sociall qi Protec(ia

Copilului Covasna, Pe anul2021

Corrsiliul local al cornunei Moacqa, jude{ul Covasna, intrunit in qedin{a ordinari din

d:rta de 25 februarie 2021;
Av6nd in r,'edere Referatull de aprobare nr. 465117.02.2021al primarului comunei

privind aprobarea nivelului contribuliei Consiliului local Moacqa la suslinerea serviciilor

acordate in cadrul Direcliei Generale de Asistenli Sociala gi ProtecJia Copilului Covasna

Contrasemneazil
retar general al comunei

Fiildp-Fuer M. Zelinda

Moacqa
sociale
pe anul

ZO2l; Raportul de specialitate nr. 466117.02.2021 al Compartimentului de resort din cadrul

Prrimdriei comunei MoacEa;
Avand in vedere al.izul fa.yorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare

er;onomico-social[, buget-firaante, administrarea domeniului public 9i privat al comunei.

agriculturd, gospoddrire]proteclia. mediului, comert si urbanism qi a Comisiei pentru administralie

p,oUti.a locila,-juridicd;i de clisciplini, apf,rarea ordinii Ei liniqtii publice Ei a drepturilor

cetalenilor din cadrul Consilitllui local al comunei MoacEa;

Av6nd in vedere I{otiirarea Consiliului Judefean Covasna nr. 2212021 privind stabilirea

cpntribufiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilitEli precum 9i a persoanelor

vdrstnice, la suslinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Direcliei Generale de Asistenld

Sociald qi Proteclia Copilului Cot'asna, pe anul 2021;
in confoimitati cu preyederile Legii nr. 21212004 privind proteclia qi promovarea

drepturilor copilului, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare, Legii nr.292l20ll a

asistenlei sociale, cu mo<lific[rile Ei complet[rile ulterioare, Legii m)712000 privind asistenla

s,ocialf a persoanelor vdrstnice, republicatd, cu modificarile Ei completdrile ulterioare Ei Legii

nr"44g12066 privind proteclia Ei promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu

modificdrile Ei completirile ulterioare,
in temeiul prevederilor afi.129 alin.(2) lit."d" $i "e", art.l29 alin'(7) lit'"b" qi alin'(9)

l1t."a", art. 139 alin. 1:; lit."f ' 9i art. 196 alin.(1) lit."a" din Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr'

57l2}lg privind Codul adrninistrativ, cu modificarilj Ei completirile ulterioare,
HoTARA$rE

Art. l.- Se aprob[ nivelul contribuliei Consiliului local Moacqa la suslinerea serviciilor

sociale acordate in cadrul Direcliei Generale de Asistentd Sociald qi Proteclia Copilului Covasna,

pre anul 2021, conform anexeiL la prezenta hotf,rAre, din care face parte integrantS.

Art. Z. - Aducerea la inrleplinire a prezentei hotdrdri se incredinleazd' primantlui comunei

lvrloacqa gi Compartimentului financiar-contabil, impozite Ei taxe din cadrul aparatului de

specialitate al prirnarului corLunei Moacqa.

Moacga, la 25 februaie202l

I]RE$EDINTE DE $EDINTA
Badi Csaba

.atq--



Anexd la H.C.L m.2312021.

NIVELUL CONTRIBLITII]I CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOAC9A
pentru persoanele adulte cu clizabilitl{i, persoanelor virstnice, la sus{inerea serviciilor
sociale acordate in cadrul Direc{iei Generale de Asisten{I Social5 qi Protecfia Copilului

Covasna, pe anul 2021

Categoria
beneficiarului

Tipul serviciului Obligafia de plati
Contribu!ie
/persoani./

luni
Copil/tAndr
protejat in

sistem
(beneficiar al
unei mlsuri
speciale de
proteclie)

Rezidential/
Asistentd maternald

Consiliile locale de la locul de
provenienti al beneficiarului

260 lei

Centre de zi
Consiliile locale de la locul de

rrrovenientii al beneficiarului
140 lei

Centre de reabilitare
Consiliile locale de la locul de

provenien[.I al beneficiarului
200 lei

Persoand cu

dizabilitate

Rezidenlial
(CIAPAD)

Consiliile locale de la locul de
provenienti a beneficiarului

550 lei

Reziden[ial
(c\/IP/,D

Consiliile locale de la locul de
provenienti a beneficiarului

540 lei

a) Beneficiarul serviciului social

(CIAPAD;CVIPAD) dacd

r e akzeazd veni turi proprii,
*din veniturile proprii lunare se

deduc obligaliile legale de

intre{inere ale persoanei asistate,

aflate in executare

-din suma rdmasi 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 contribuliei lunare de

intre{inere datorate de adullii cu

handicap asistali in centre

reziden{iale, aprobatd prin
Ordinul M.M.F.P.S.P.V.

nr.1887 12076, dacd realizeazd
venituri pe membru de familie
mai mari de 1.450 lei/lund.

900 lei



Rezidenfial public/privat
(acordat in afara

judelului Covasna)

a) Beneficiarul serviciului sau

suslindtorii le gali, dacd reahzeazS,

venituri proprii in condiliile
menlionate Ia rubrica precedentd,

b)Consiliile locale de la locul de
provenientd a beneficiarului in
cuantum de 7z din costul efectiv
sau de diferen{d pAni la costul
efectiv, in situafia in care
beneficiarul sau susfindtorul legal
nu realizeazd venifuri sau

participalia acestora nu atinge
prazul acesfui cost.

Cost efectiv

Persoand

vArstnicd

Reziden[ial

Cimin pentru persoane

vArstnice Hdghig

a)in principal apar{ine
beneficiarului (fdrd a depdgi 60%

din venifurile acestuia) in concurs
cu susfindtorul legal dacd

realizeazd venit lunar pe membru
de familie mai mare decAt

valoarea netd a salariului de bazd
minim brut pe lari garantat in
plat5, stabilit potrivit legii,
b)Sus{inltorii legali pot acoperi
din veniturile proprii contribulia
lunard integrali printr-un
angajament de plat5,
c)Consiliile locale de la locul de
provenienld al beneficiarului, in
cuantum de 50"/", atAt in situalia
in care acesta din urmd nu are
venituri si nici susfindtori legali,
cit gi pentru diferen(a de pAni la
2.744 leiin cazul in care
contributia beneficiarului,
respectiv a susfindtorilor legali nu
atinge acest prag.
d) in situalia in care beneficiarul
nu are domiciliul in judetul
Covasna, costul serviciului social
va fi suportat integral de cdtre
acesta sau impreund cu
aparlindtorul legal, respectiv
autoritatea publicd locald care

formuleazd propunerea de
acordare a serviciului social.

2.791(ei


