
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL 
E – mail: contact@ primaria-magura.ro 

Pag. WEB: http://www.primaria-magura.ro 
Tel./fax –0234-212.406 Fax: 0234-212.623 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contributiei la finantarea costurilor anuale  de intretinere 

a persoanelor cu handicap  pentru anul 2022 
 

 
 

Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de 26.05.2022 
 Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – Dl. Costrăş Iordache, înregistrat sub nr. 5176/ 
19.05.2022; 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5177/ 19.05.2022 întocmit de d-na Popa Maricica consilier 
superior în cadrul Biroului financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune și d-na Marcu 
Tatiana – consilier principal în cadrul Compartimentului asistență socială al aparatului de  specialitate a primarului; 

c) Adresa Consiliului Judetean Bacau – D.G.A.S.P.C. nr. 56438/ 03.05.2022 înregistrată la UAT Comuna 
Măgura cu nr. 4649/ 04.05.2022; 

d) Hotărârile Consiliului Județean nr. 84/ 28.04.2022 și nr. 86/ 28.04.2022. 
Având în vedere temeiurile juridice ale: 
a) art. 129 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
b) art. 118 din Legea nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, actualizata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
c)  Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copii si tinerii ocrotiti de serviciile publice 

specializate pentru protectia copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;  
d) Legii nr. 448/2006 privind  protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare;  
e) Hotararii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii  

448/2006  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
f) Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
g)  Hotararii de Guvern nr. 426/ 2020, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile  sociale; 
h) Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Avizele cu caracter consultativ  ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin. (2), art.134 alin.(1), art.136 alin. (8), art.139  alin. (1) si alin.(3) lit.a) , art.140 

alin.(1), art.197 alin.(1) lit.a) si art. 243 alin.(1) lit.a)  din OUG  nr.57 /2019 privind Codul Administrativ 
 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă contribuția Comunei Măgurae la finantarea costurilor anuale de intretinere a persoanelor cu 
handicap – 2022 din costul anual pentru intretinerea a patru persoane adulte cu handicap care se aflata in Centre de 
Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu  Handicap și a unui copil ce se afla în rețeaua de apartamente, reprezentand 35 
% din costul anual. 
 Art. 2. Nivelul contribuției prevăzută la art.1 va face obiectul incheierii unui contract de asociere cu Județean Bacau, 
anexa la prezenta hotărâre, contract ce va fi semnat de primarul comunei, anexa la prezenta hotărâre.  

Art. 3. – Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art. 4. – Secretarul general al comunei, va  comunica în copie prezenta hotărâre, astfel: Instituţiei Prefectului 

judeţului Bacau, Primarului comunei Magura, Consiliului Județean Bacău, Biroul financiar contabil, Compartimentului 
Prestații sociale şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: 
http://www.primaria-magura.ro. 

 

 
 

Nr.  39 
Din 26.05.2022 
Nr. de consilieri prezenţi _14___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  26.05.2022, cu un numar de voturi „ pentru”_14__, voturi „abţineri” _-__, voturi  „împotrivă” _-__, din totalul de _14__ 

consilieri prezenţi, din care __14__ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și au votat. 

Preşedinte de şedinţă, 
 

….………………………… 
 

CHELARU ALINA MIHAELA 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
              …………………………………… 

ELENA  IRINA  SILAV 


