
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind alocarea unor sume din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Suseni 

serviciilor sociale 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 
februarie 2022; 

 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a primarului Comunei Suseni înregistrat sub nr. 469/2022; 
- Raportul Compartimentului de specialitate nr. 470/2022; 
- Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism și al Comisiei de muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport  
întocmite în acest sens; 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2022; 

Luând în considerare prevederile: 
- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniului serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 

cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
- H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială 
destinate persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice; 



- H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 
prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului; 

- Ordinul nr. 54/2000 al Președintelui Autorității Naționale pentru protecția copilului și 
adopției privind criteriile de determinare a comunității locale din care provine copilul cu 
handicap și cel aflat în dificultate; 

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 523/2021 privind aprobarea Contractului 
model-cadru- care va fi încheiat 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/tânăr 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 Protecția Copilului Harghita; 

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 524/2021 privind aprobarea Contractului 
model-cadru- care va fi încheiat între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și 
unitățile administrativ-teritoriale din județul Harghita prin consiliile locale care participă la 
finanțarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituționalizată, care provine din 
din unitatea administrativ-teritorială respectivă și se află în evidența Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Realizând publicarea anunțului privind elaborarea Proiectului hotărârii Consiliului 
Local privind alocarea unor sume din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Suseni 
serviciilor sociale în contextul prevederilor art. 7 alin. (13) ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, 
Proces – verbal de afișare înregistrat cu nr. 471/2022; 

În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. 
”b”, alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. Se aprobă alocarea unor sume din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei 
Suseni, pe anul 2022, următoarelor servicii sociale ai căror beneficiari sunt persoane provenite 
din Comuna Suseni; 



a) 55.000 lei/an pentru servicii de îngrijire la domiciliu din Capitolul 68.02.50.50; 
b) 8.000 lei/an pentru servicii prestate de centre de zi pentru copii defavorizați din 

capitolul 68.02.50.50; 
c) 15.000 lei/an contribuție pentru copii instituționalizați, proveniți din comuna Suseni – 

cofinanțare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din capitolul 
68.02.06 – 51.01.01; 

d) 25.000 lei/an contribuție pentru persoane cu handicap instituționalizați, proveniți din 
comuna Suseni – cofinanțare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului din capitolul 56.02.07 -51.01.15. 
Art. 2. Alocarea fondurilor pentru fiecare prestație socială se va efectua pe baza 

contractelor/convențiilor încheiate cu furnizorii de servicii sociale. 
 Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul 

comunei Suseni, Compartimentele de Asistență socială, Contabilitate și Achiziții publice. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – Județețul Harghita, 
Primarului comunei Suseni, Compartimentelor de Asistență socială, Contabilitate și Achiziții 
publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Suseni. 
  
 
Nr. 17 
din 21 februarie 2022  
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