
_L-\..:.L-\
~ETlLBACAU

C _-SILIUL LOCAL AL COMUNEI OITUZ

HOTARARE
privind stabilirea contributiei Consiliului local Oituz la finantarea activitatii de
asistenta sociala In baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap

Consiliullocal al comunei Oituz, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;
Vazand raportul Compartimentului asistenta sociala si protectia copilului

inregistrat cu nr. 3687 din 08.04.2015 si expunerea de motive a primarului inregistrata
cu nr. 3688 din 08.04.2015;

Tinand cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local Oituz inregistrate cu nr. 3910 din 17.04.2015 si nr. 3959 din
20.04.2015 ~i de Hotararea Consililui Judetean nr. 44 din 30.03.2015;

Avand in vedere prevederile art.118 alin.1 din Legea nr.272/2004 privind
protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare,
ale art.20 din O.U.G. nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate,
republicata, cumodificarile si completarile ulterioare, ale art.I, punctul 63 din Legea
nr. 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului, ale art.33 din Legea nr.448/2006 privind protectia ~i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si
cornpletarile ulterioare, ale art.53 din H.G.nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor
_~etodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 republicata, ale art. 1 si 6
din H.G. m.23/20 10 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale si
ale art.2 alin.3 lit.g) ~i art.5 alin.3 din Legea nr.273/2007 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36, alin.6 lit."a", pct.2 ~i art. 45, alin 1 din Legea administratiei
pub lice locale nr. 215/2001, republicata, completata si modificata, adopt a urmatoarea

HOTARARE:
,

Art.I. Se aproba contributia Consiliului Local Oituz la finantarea activitatii de \
asistenta sociala In baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap In ,
procent de 35% din costurile anuale aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean
Bacau nr.44 din 30.03.2015.

Art.2. Primarul comunei Oituz va duce la indeplinire prezenta hotarare.
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