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CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 172/2021 

cu privire la externalizarea serviciilor socio-medicale de îngrijire la domiciliu 

în cazul persoanelor vârstnice domiciliate în orașul Covasna 

                                    

  Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23 decembrie 2021, sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor 

în funcţie (15) 

Analizând: 

- referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiilor de specialitate ale consilierilor precum si avizul de 

legalitate dat de secretarul general al orasului, adresa înregistrată la Primăria 

orașului Covasna sub nr. 8211/05.05.2021 din partea Ministerului Muncii si 

Protecției Sociale, Hotărârea Consiliului Local nr.20/2006 privind aprobarea 

înființării serviciului de asistență socială de îngrijire la domiciliu și aprobarea 

conventiei de parteneriat cu Fundatia Creștină Diakonia din Sfântu Gheorghe,      

- art. 32 alin.2 lit. e, art.12, art.121, art.51, art. 531, art. 533 din Ordonanța 

nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare,  

- art.37 alin.3 lit. a, art. 38 alin.1, art.39 lit. b si c, art. 42 din Legea nr. 292 

din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările 

ulterioare,  

- art. 2 si art.12 din Legea nr.17/2000, privind asistența socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările 

și completările ulterioare, Anexa nr. 4: STANDARDELE DE COST/AN pentru 

serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice la H.G. 

nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale,  

- Ordinul nr. 71 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului 

Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de 

asistenţă socială cu furnizorii de servicii sociale, 

               În baza  art. 84 alin.3, art.129 alin.1, alin.2 lit.d si alin.7 lit. b, art.139 alin.3 

lit.a, art.196 alin.1 lit.a, art.243 alin 1 lit.a din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

               Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a - consilieri  

 

                                                               HOTĂRĂŞTE: 

  

Art. 1 – (1) Se aprobă externalizarea serviciilor de îngrijire socio-medicală 



la domiciliu pentru persoanele vârstnice, domiciliate în orașul Covasna, prin 

transferul de responsabilități privind acordarea acestor servicii către un furnizor de 

servicii sociale acreditat. 

           (2) Furnizorul de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu în 

cazul persoanelor vârstnice, domiciliate în orașul Covasna, va fi selectat prin 

Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în condițiile de concurență prevăzute de 

legislația în vigoare. 

          (3) Pentru anul 2022 pentru asigurarea serviciilor de îngrijire socio-

medicală la domiciliu pentru persoanele vârstnice, se alocă din bugetul local al 

orașului Covasna, suma de 7200 lei/lună, respectiv 86400 lei/an. 

Art. 2 – Se aprobă modelul Contractului pentru acordarea de servicii sociale 

de îngrijire socio-medicală la domiciliu, conform anexei care face parte din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3 - Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Covasna 

va monitoriza derularea contractelor în baza cărora se achiziționează serviciile 

sociale pentru beneficiarii aflați în evidența serviciilor sociale pe raza orașului 

Covasna. 

Art. 4 - Plata serviciilor sociale de îngrijire socio-medicală la domiciliu se 

va realiza de către Direcția Economică în funcție de costul mediu lunar pe beneficiar 

dar nu mai mult decat costul mediu lunar stabilit anual prin hotărâre a Consiliului 

Local al orașului Covasna.  

Art. 5 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 

Consiliului Local nr.20/2006 privind aprobarea înființării serviciului de asistență 

socială de îngrijire la domiciliu și aprobarea convenției de parteneriat cu Fundația 

Creștină Diakonia din Sfântu Gheorghe. 
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