
ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 181/2022
cu privire la finanțarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele

vârstnice, domiciliate în orașul Covasna

                                   
  Consiliul local al Oraşului Covasna,  întrunit în şedinţă ordinară din

data de  27 decembrie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (16) din totalul de 17 consilieri locali aleşi,

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate,  avizul  comisiilor  de  specialitate  pentru  programe  de  dezvoltare
economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al
orașului, servicii publice și comerț, pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia
socială,  sport și  tineret, juridică şi  pentru administraţia publică locală, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi
alte drepturi, precum si  avizul de legalitate dat de secretarul general al orasului, 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.172/2021,  cu privire
la  externalizarea  serviciilor  socio-medicale  de  îngrijire  la  domiciliu  în  cazul
persoanelor vârstnice domiciliate în orașul Covasna;

În conformitate cu:
     -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, art.8 alin.2 lit.  a si b, art.12, art.20, art.21 alin.2 lit.b 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. 3:  STANDARDELE DE COST pentru serviciile sociale
destinate  persoanelor  vârstnice la  H.G.  nr.426/2020 privind  aprobarea
standardelor  de  cost  pentru  serviciile  sociale,  cu  modificările  și  completările



ulterioare,  inclusiv  H.G  nr.  1253  din  12  octombrie  2022  pentru  modificarea
Hotărârii Guvernului 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 16 consilieri, “împotrivă” a – consilieri,

                                                               HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1–(1) În  vederea  asigurării  serviciilor  de  îngrijire  la  domiciliu  a
persoanelor vârstnice, în anul 2023, se aprobă alocarea în bugetul local al orașului
a sumei de 8000 lei/lună, respectiv 96 000 lei/an. 
                   (2) Se aprobă modelul Contractului pentru acordarea de servicii

sociale de îngrijire la domiciliu pentru anul 2023, conform anexei care face
parte din prezenta hotărâre.
 Art.2  -  Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  vor  ocupa   Direcția

Economică și Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei oraşului Covasna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează,
       VATÁNY FERENC                                     SECRETAR GENERAL

                                     AL ORAȘULUI COVASNA,
         VASILICA ENEA                     
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