
 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea contributiei lunare a Consiliului Local al comunei 

Dobârlău, a persoanelor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor 

vârstnice, la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Covasna, pe anul 

2020 

 

 
Consiliul local al comunei Dobârlău 

Întrunit în şedinţă ordinară din data de 27.02.2020, ședință legal constituită, fiind 

prezentă majoritatea consilierilor în funcţie 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău 

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobârlău 

- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

finante, administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, 

protectie mediu si turism, al Comisiei pentru activităti social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, protectie copii, tineret si sport si al Comisiei 

pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina, munca si protectie 

sociala 

- Avizul secretarului general al comunei nr.13/2020 

- Hotărârea nr.19/2020 a Consiliului Judetean Covasna privind stabilirea 

nivelului contribuției consiliilor locale, a persoanleor adulte cu dizabilități 

precum și a persoanelor vârstnice, la susținerea serviciilor sociale acordate în 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, 

pe anul 2020 

În baza și executarea prevederilor: 

 - Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

- Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor virstnice, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- Legii nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare 

- Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor prsoanelor cu 

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.268/2007 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilro Legii nr.448/2006, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

- HG nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza caruia se stabileste 

contributia lunara de intretinere datorata de catre sustinatorii legali ai persoanelor 

virstnice din centrele rezidentiale 
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- HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal 

- Ordinul ANPDC nr.54/2000 privind criteriile de determinare a comunității 

locale din care provine copilul cu handicap și cel aflat în dificultate 

- OMMFPSPV nr.1887/2016 privind stabilirea contributiei lunare de intretinere 

datorate de adultii cu handicap asistati in centrele rezidentiale publice pentru persoane 

adulte cu handicap sau de sustinatorii acestora si aprobarea Metodologiei de stabilire a 

nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in 

centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinatorii 

acestora 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se aprobă contribuția lunară a Consiliului Local al comunei Dobârlău pentru 

finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului, ale 

persoanei adulte cu dizabilitati si a persoanelor vârstnice, acordate in cadrul Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, pe anul 2020, conform 

anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Dobârlău si compartimentul financiar- contabilitate 

Art. 3 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. art. 197 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ      CONTRASEMNEAZĂ 

            IOAN SAFTA                   SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

           IOANA MANEA 

 
 

 

Comuna Dobârlău 

Nr.13                                     

27 februarie 2020  
 

 

 

 
                         Prezenta HOTĂRÂRE a fost adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” 

                               ( unanimitate de voturi de către consilierii prezenți la ședință) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

 Anexa la HCL nr.13/2020 

 

Categoria 

beneficiarului 

Tipul serviciului Obligatia de plata Contributie/ 

Persoana/ 

luna 

Copil/tânăr 

protejat in sistem 

(beneficiar al unei 
masuri speciale de 

protectie) 

Rezidential / 

Asistenta 

maternala 

Consiliul local de la locul de provenienta al 

beneficiarului 

280 lei 

Centre de zi  Consiliul local de la locul de provenienta al 
beneficiarului 

150 lei 

Centre de 

reabilitare 

Consiliul local de la locul de provenienta al 

beneficiarului 

190 lei 

Persoana cu 

dizabilitati 

Rezidential  

(CIAPAD) 

Consiliul local de la locul de provenienta al 
beneficiarului 

420 lei 

Rezidential  

(CVIPAD) 

Consiliul local de la locul de provenienta al 

beneficiarului 

340lei 

 a)Beneficiarul serviciului social (CIAPAD; 

CVIPAD) daca realizeaza venituri proprii  

*din veniturile proprii lunare se deduc 

obligatiile legale de intretinere ale 
persoanei asistate, aflate in executare 

*din suma ramasa se deduce 30%, dar nu 

ami putin de 300 lei, care se lasa la 
dispozitia persoanbei asistate, pentru 

cheltuielil personale, 

b)Sustinatorul legal in diferite cote 

procentuale conf. art.4 din Metodologia de 
stabilire a nivelului contributiei lunare de 

intretinere datorate de adultii cu handicap 

asistati in centre redidentiale, aprobata prin 
Ordinul MMFPSPV nr.1887/2016, daca 

realizeaza venituri pe membru de familie 

mai mari de 1450 lei/luna  

900 lei 

Rezidential 

public/privat 

 (acordat in afara 

judetului 

Covasna) 

a) Beneficiarul serviciului sau sustinatorii 
legali, daca realizeaza venituri proprii în 

condițiile menționate la rubrica precedentă 

b)Consiliule locale de la locul de 
provenienta al beneficiarului,in cuantum 

de1/2 din costul efectiv,  in situatia in care 

beneficiarul sau sustinatorul legal nu 
realizeaza venituri sau participatia acestora 

nu atinge pragul acestui cost.  

900 lei 

Persoana 

vârstnică 

Rezidential 

 

Camin pentru 

persoane vârstnice 

Hăghig 

a)In principal apartine beneficiarului (fara 

a depasi 60% din veniturile acestuia) in 
concurs cu sustinatorul legal daca 

realizeaza venit lunar pe membru de 

familie mai mare decât valoarea neta a 
salariului de bază minim brut pe tara 

garantat în plată, stabilit potrivit 

b)Sustinatorii legali pot acoperi din 

venituri proprii contributia lunara integrala 
printr-un angajament de plata 

c)Consiliul local de la locul de provenienta 

al beneficiarului, în cuantum de 50% atât 
în situatia în care acesta din urma nu are  

venituri si nici sustinatori legali, cât si 

pentru diferenta de pâna la 2744 lei în 

2744 lei 



cazul in care contributia beneficiarului 
respectiv a sustinatorilor legali nu atinge 

acest prag 

d)In situatia in care beneficiarul nu are 

domiciliul in judetul Covasna,costul 
serviciului social va fi suportat integral de 

catre acesta sau impreuna cu apartinatorul 

legal,respectiv autoritatea publica locala 
care formuleaza propunerea de acordare a 

serviciului social. 

 

 


