
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind stabilirea contribuţiei persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la 

domiciliu 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni, judeţul Harghita în şedinţa extraordinară din data de 21 
februarie 2022, 

 
Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 504/2022 a primarului Comunei Suseni; 
- Raportul de specialitate nr. 505/2022 al Compartimentului de asistență socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Suseni; 
- 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; 

Luând în considerare prevederile: 
- art. 102 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 10 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale – 

Anexa 4; 
- H.G. nr. 886/2000, pentru aprobarea Grilei naționale de evaluarea a nevoilor 

persoanelor vârstnice; 
- OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- OUG nr. 125/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 127/2019 privind 

sistemul public de pensii, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate; 

- Legii nr. 24/2000 privind Normele tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
administrative; 

- 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. 506/2022, 

În temeiul prevederilor art. 129 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, cu 
modificările și completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 Art. 1. Se aprobă procentul contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii 
de îngrijire la domiciliu, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Suseni prin Compartimentul de Asistență Socială. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin afișare la sediul 
Primăriei Comunei Suseni, pe site-ul primăriei www.suseni.ro și prin mass – media locală. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 
Suseni, primarului comunei Suseni și Instituției Prefectului Județului Harghita. 
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