
ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MEREȘTI

HOTĂRÂREA NR. 20/2018
privind aprobarea  Convenţia cu Consiliul Judeţean Harghita referitor la suportarea unei
cote părţi din costul anual pentru copii instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali

profesionişti

Consiliul Local Merești, întrunit în şedinţa ordinară din 26.04.2018
Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţia cu Consiliul Judeţean
Harghita referitor la suportarea unei cote părţi din costul anual pentru copii
instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali profesionişti

- Expunerea de motive al Primarului comunei Merești privind aprobarea unei
convenţii cu Consiliul Judeţean Harghita referitor la suportarea unei cote părţi din costul
anual pentru copii instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali profesionişti

- Raportul de specialitate întocmit de aparatul de specialitate al Primarului.
- Adresa Consiliului Judeţean Harghita nr. 6173/2018.
- OUG nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia

Copilului şi Adopţie, cu moidifcările şi completările ulterioare
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările

ulterioare
- Ordinul nr. 54/2000 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia

Copilului şi Adopţie privind criterille de detrminare a comunităţii locale din care provine
copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate

- Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările ulterioare

- Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
- HG nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi

funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată
- HG nr. 421/2008 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru

consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială
- HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
- HG nr. 1128/2007 privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente

drepturilor de care beneficiează copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate
pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii
încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti şi a sumelor de bani
pentru nevoi personale prevăzute de Legea nr. 326/2003

- HG nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor
prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 32/2017 privind aprobarea conveției
cadru care va fi încheiată între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și
unitățile administrativ teritoriale din județul Harghita, prin consiliile locale care participă



la finanțarea costului anual pentru un copil/tânră instituționalizat sau aflat la asistent
maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ teritorială respectivă și se
află în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Proecția Copilului Harghita;

- HCL nr. 15/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Merești pentru anul
2016;

- Respectând prevederile legii 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică.

În temeiul art. 36. alin (2) lit. d, alin (6) lit. a, pct. 2 şi art. 45. alin (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
Consiliul Local al comunei Meresti-

HOTARASTE

Art.1. Se aproba participarea la finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr
instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist care provin din Merești, prin
încheierea Convenția nr. 6106/2017, anexă care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2.Cuantumul contribuţiei pentru anul 2017 este de 144 lei/ copil/ tânăr /lună.
Art.3. Se aprobă împuternicire ca Primarul comunei să semneze convenţia nr.

6106/2017  cu Consiliul Judeţean Harghita.
Art.4. Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de Primarul comunei

Merești şi de aparatul de specialitate al primarului şi vor fi transmise persoanelor şi
instituţiilor interesate prin grija secretarului comunei.

Merești, la 26.04.2017.
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