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EIRTABABIE 
privind contributia Consiliului Local Comfinesti la finantarea activitatii de protectie 

de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2013 

Consiliul local al orasului Comfinesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta 

ordinara in data de 23.05.2013; 
Aveind in vet/ere: 
- Raportul nr. 17019 din 20.05.2013 al Serviciului Public de Asistenta Sociala 

Comanesti, Cu privire la contributia anuald a Consiliului Local CoManesti la finantarea 
serviciilor sociale destinate protectiei i promovarii drepturilor copilului si ale persoanei 

adulte cu handicap. 
- Expunerea de motive nr. 36156 din 20.05.2013 a Primarului Orasului Comanesti; 
- Hotararea Consiliului Judetean Bacau nr. 54 din 15.03.2013 cu privire la stabilirea 

costurilor medii anuale privind finantarea serviciilor sociale destinate protectiei 
promovarii drepturilor copilului Si ale persoanci adulte cu handicap, precum si a contributiei 
consiliilor locale la tinantarea acestor servicii. 

- Rapoartelc favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
orasului Comancsti. 

fri confornthate Cu: 
- Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarca drepturilor copilului, Cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
- Legea nr. 326/2003 privind drepturile care beneficiaza copii si tinerii ocrotiti de serviciile 
publice specializate pentru protectia copilului, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- I.egea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicata, Cu modificarile ,si completarile ultcrioare; 
- HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 
I.egii 	nr. 448/2006. republicata; 
- Legea nr. 292/2011 — Legea asistentei sociale; 
- 110 nr. 23/2010 privind aprobarca standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
- Leg,ea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile i completarile 
ulterioare. 

In temeiul art. 36 alin. 6 lit a pct. 2 si al art. 45 alin. 1 din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicala si modificata, adopta urmatoarea, 
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Art. 1  Consiliul Local al orasului Connanesti aproba alocarea de la bugetul local a 

sumei de 20 000 lei. reprezentand contributia pentru anul 2013 la finantarea activitatii de 
protectic de tip rezidcntial a persoanci cu handicap. 

Art. 2  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetul Bacau, 
Primarului Orasului Comrincsti. Consiliului Judetean Bacau, Directiei Generale de Asistenta 
Sociald si Protectia Copilului. SPAS Comanesti. Directiei economice si serviciilor de 
specialitatc din cadrul Orasului Comanesti pentru ducere la indeplinirc. 
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