ROMANIA
JI-J'DETI-J'L BACAU
COMUNA BUCIUMI
CONSILIIJL LOCAI

HOTARAREA
NR, 26 din 29 iunie 2017

privind stabilirea contributiei Consiliul local Buciumi
la ffnantarea seryiciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si
ale persoanei adulte cu handicap

Consiliul Local al Comunei Buciumi. Judetul Bacau. intrunit in sedinta ordinara in
data de 29 iunie 2017;
Vazand rapoftul preze4tat de p marul comun€i, inregistrat \a Dr.2532 dr[ 8.06.2017,
raportul prezentat de secretarul comunei inregistrat la nr.2530 din 8.06.2017 prin care se aduc
la cunostinta prevederile legale referitoare la protectia si promovarea drepturilor copilului si
persoanelor cu handicap si rapo.tul de specialitate nt.27 59 din 2l.06.2017:
Avand in vedere Hotararea Consiliuiui Judetean Bacau nr.104 din 29.05.2017 privind
stabilirea costurilor medii anuale pentru finantarea seniciilor sociale destinate proteotiei si
promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap, precum si contributiei
consiliilor locale la finantarea acestor seryicii, transmisa cu adresaff.8542 din29 A5.2017;
Analizand continutul Raportului de avizare nr.2l32 din 29.06.2017 al Comisiei de
specialitate buget din cadrul Consiliului Local Buciumi;
ln conformitate cu prevederile art.1i8(1), lit."a" din Legea N.272/2004 ptfiind,
protectia si promovarea dreptudlor copilului cu modificarile si completarile ulterioare si
art93(1), lit."a" din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificarile si oompletarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilot aft.36(2), lit "d", art.36(6), lit."a", pct.z, art.45 si art. t 15(1),
lit "b'din Legea nr.21512001 p yind administratia publica locala, republicata, cu modiflcarile
si conpletarile ulterioare ,

I{OTARASTE:

Afi.1-Se aproba contributia Consiliului Local Buciumi la finantarea serviciilor sociale
destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si aie persoanei adulte cu handicap, in
procent de 35% din costul mediu anual pentru intretinerea aopilului/tanarului cu handicap
functie de masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential.
Art.2-Hotararea va fi comunicata primarului corrunei, Consiliului Judetean Bacau,
Institutiei Prefectului-Judetul Bacau, biroului buget, cortabilitate, venituri din aparatul de
specialitate-care o \/a aduce la indeplinire si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la
sedjul si pe site-ul primariei, in termen de 5 zile de la data adoptarii, de catre secretarul
comunei
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