
 
 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Contractului-model care se va incheia intre Judetul Covasna 

prin Consiliul Judetean Covasna, Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Covasna si comuna Dobârlău prin Consiliul Local pentru 

cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Directiei Generale de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Covasna, pe anul 2020 
 

Consiliul local al comunei Dobarlau 

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

majoritatea consilierilor în funcţie 

Avind in 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 administratie publica locala, juridica si de 

disciplina, munca si protectie sociala 

- Avizul secretarului general al comunei nr.14/2020 

- Hotărârea Consiliului Local Dobârlău nr.13/2020 

- Hotărârea nr.20/2020 a Consiliului Judetean Covasna 

In baza si 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 

- HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal 

- 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 

                   ROMÂNIA 

        JUDEŢUL COVASNA 

                     
     COMUNA DOBÂRLĂU                     

       CONSILIUL LOCAL                                                                             



 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se aproba modelul Contractului pe baza căruia se va încheia intre Judetul Covasna prin 

Consiliul Judetean Covasna, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna si 

comuna Dobârlău prin Consiliul Local convenție pentru participarea la cofinanțarea  serviciilor 

sociale acordate în cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, pe 

anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Nivelul contribuției datorate pe anul 2020 de  Consiliului Local al comunei Dobârlău pentru 

copilul/tânărul instituționalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, persoana cu dizabilitate 

instituționalizată, respectiv persoana vârstnică care beneficiază de protecție este cel prevazut în HCL 

Dobârlău  nr.13/2020. 

Art.3 Se împuterniceste primarul comunei Dobârlău să semneze contractul mentionat la art.1 din 

prezenta hotărâre.  

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Dobârlău si compartimentul financiar- contabilitate. 

Art.5  Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile 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.14                                    

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.14/2020 

 
CONTRACT NR.  /2020 

INTRE JUDETUL COVASNA PRIN CONSILIUL JUDETEAN, DIRECTIA 

GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI 

COVASNA SI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEl DOBÂRLĂU 

 
 

1. Părțile contractante 

1. Judetul  Covasna  prin   Consiliul   Judetean   Covasna   cu   sediul   in   Municipiul Sf. 
Gheorghe, P-ta Libertatii nr.4, cod postal 520008 tel-fax 0267351228 Cod fiscal 4201988, cont 
trezorerie RO27TREZ2562l330250xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Sf. Gheorghe, 
reprezentat prin Tamas Sandor — presedinte si Veres Janos — director executiv, in calitate de 
beneficiar 

2. Drectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, cu sediul  in Sf. 
Gheorghe. str.Presei n,8/A jud. Covasna reprezentată de Vass Maria in calitate de director 
general, cont nr.RO46TREZ24A680600200109 deschis la Trezoreria municipiului 
Sf.Gheorghe 

Si 

3. Comuna Dobârlău prin Consiliul local al coinunei Dobârlău reprezentatã prin dl. 
Barbu  Bogdan   în  calìtate  de  pritnar, cont n r.  deschis la Trezoreria 
municipiului Sf.Gheorghe, au convenit la încheierea prezentei convenții in următoarele 
condiții Art.1 Definirea scopului Contractului 

1.l.In vederea indepłinirii corespunzatoare a atributiilor legale ce le revin autoritatilor 

adininistratiei publice locale, judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, s-a hotăràt 

incheierea Contractului referitor la alocarea fondurilor necesare in vederea suportarii unei cote 

parti din costul anual pentru o persoană cu dizabilitate institutionalizată din judet, in 

conforinitate cu prevederile urmatoarelor acte normative 

- Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea dreptuiri1or copilului, 
republicata, cu modificarile si conip1etarile ulterioare 

- Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a pei’soanelor virstnice, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 
- Legea nr,292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare 
- Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

- HG nr.268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicaie a 

prevederi1or 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 faniilie in baza caruia se stabileste  
contributia  lunara de intretinere datorata de catre sustinatoriì legali ai persoanelor virstnice 

din centrele rezidentiale 

- HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi 
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal 

- prevederilor 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 
stabílire 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 

- Hotarirea Consiliului Judetean Covasna nr.__/2020 privind stabilirea nivelului  
contributiei consillilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilitati precuin si a  persoanelor 
vârstnice, la sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Directiei Generale de  Asistenta 
Sociala si Protecia Copilului Covasna, pe anul 2020. 



 

Art.2.Obiectul Conti actului 
2.1. Contractul are ca obiect finantarea : 

- activității de asistenta sociala a persoanelor cu handicap internate in centrele de ingrijire si 

asistenta sociala, respectiv in centrele de reabilitare, recuperare din judetul Covasna si din alte 

judete, din partea autoritatilor adminsitratiei publice locale din judet  de unde  provin  

persoanele cu dizabilitate institutionalizate. 

-  activității  de  protectie  a copilului/tânărului  in  centrele  de  plasament  si  la asistenti 

maternali profesionisti  din  judetul  Covasna,  din  partea autoritatilor  administratiei publice 

locale din judet de unde provin copiii institutionalizati 

- activității de asistenta sociala a persoanelor vârstnice internate in centrele de ingrijire si 

asistenta sociala din judetul Covasna, din partea autoritatilor adminsitratiei publice locale  din 

judet de unde provin persoanele cu dizabilitate institutionalizate. 

2.1. Cuantumul conti‘ibutiei datorate de comunrtatile locale din care provine persoana 
cu dizabilitate institutionalizata se prezinta astfel 

 

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 

900 lei 



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.  

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 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. 

 

2744 lei 

 

 

Art.3 Durata Contractului 

3.1. Contractul este valabil pe anul 2020 cu posibilitate de prelungire cu acordul 

partilor, prin act aditional. 

Art.4 Participarea consiliului local la finantare 

4.1. Consiliul local al colnunei Dobârlãu pentru realizarea obiectului prezentului 

contract participa la finantarea costului anual pentru copii/tineri/persoane adulte cu 

dizabilitati/persoane vârstnice institutionalizate, cu suma aratata la pct.2.2 aprobata prin  

Hotãràrea  Consiliului Judetean Covasna nr.__ /2020 pentru numarul de asistati in sistem, care 

provin din unitatea administrativ-teritoriala comuna Dobârlãu si se afla in evidenta Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protecia Copilului Covasna, in luna precedenta platii. 

Situatia numarului de asistati care beneficiaza de protectie se va comunica lunar la 

Consiliul local al comunei Dobârlãu de cãtre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecia 

Copilului Covasna, pina la data de 05 a fiecarei luni in care urmeaza a se face plata. 
Art.5 Drepturile si obligatiile partilor 

5.1 Pe baza comunicarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protecia Copilului 
Covasna privind situatia numarului de asistati care beneficiaza de protectie, Consiliul Judetean 
Covasna pânã la data de 10 a fiecarei luni va emite facturà in acest sens Consiliului local al 
comunei Dobârlãu. In cazul in care Consiliul Local al comunei Dobârlãu figureaza in evidentele 
contabile cu datorii aferente anilor precedent, acestea vor fi facturate odata cu prima facturã. 



5.2 Consiliul local al comunei Dobarlau se oblige sa vireze pina la data de 30 a 
fiecarei luni, in contul Consiliului Judetean Covasna RO27TREZ2562l330250xxxxx deschis 
la Trezoreria municipiului Sf. Gheorghe, contributia lunara pentru persoanele cu 
dizabilitate institutionalizate aflate in evidenta Directiei Generale de Asistenta Socíala si 
Protecia Copilului Covasna, in luna precedentă platii. Sumele virate vor fi urmărite prin 
Directia econornica in calitate de compartiment de specialitate in cadrul Consiliului 
Judetean Covasna. 

5.3.Consiliului Judetean Covasna se oblige sa incaseze, gestioneze si utilizeze exclusiv 

pentru activitatea de asistenta sociala sumele provenite de la autoritatile  administratiei  publice 

din unitatile adminsitartiv-teritoriale de unde provin persoanele institutionalizate sau  aflati  la 

a.m.p. 
5.4 Neplata contributiei lunare in termenul stabilit atrage plata de majorari de intirziere 

pentru contributia lunara neplatita, in conformitate cu prevederile lepale in vigoare, cu privire la 

stabilirea cotei majorarilor de intirziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare,  

 

 

 

Art.6.Incetarea si modificarea Contractului 

6.1 Prezentu1 contract poate inceta prin 

acordulpărtilor          

Denuntarea unilateral a conventiei este interzisa. 

6.2 Modificarea contractului se poate realiza cu aplicarea legislatiei române, cu acordul 

partilor, prin act aditional. 

6.3 In cazul in care una dintre parti nu-si indeplineste obligatiile asumate la termenele 

fixate, este considerată de drept pusa in intirziere, urmind a raspunde conform 

regleimentarilor Codului civil in materie 
Art.7.Raspunderea contractuală 

7.1.Pentru nerespectarea totala sau partială sau pentru executarea necorespunzatoare a 

vreuneia din clauzele contractului, partea vinovata se oblige sa plateasca daune in cuantum  de 

0,1% din suma datorata/zi de intiârziere. 
Art.8. Reg1ementarea litigiilor 

               8.1 Orice litigiu sau neintelegere aparute in legatura cu executarea sau interpretarea 

prezentei conventii va fi solutionata pe cale amiabila 
         8.2  Dreptul aplicabil este dreptul român. 

Art.9.Dispozitii finale 

9.1 Prezentul contract s-a incheiat in trei exemplare, cite un exemplar pentru fiecare 

parte contractanta. 

 

Judetul Covasna prin                                                               Comuna Dobârlău  

Consiliul Judetean Covasna                                              prin Consiliul local al comunei 

 

Presedinte Tamas Sandor 

 

 

Directia Economica                                                                           Primar 

Veres Janos                                                                                  Barbu Bogdan 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala  

si Protecția Copilului Covasna 

 

       Director General                                                                             Contabil  
      Vass Mairia



 

 


