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privind contributia Consiliului Local Comaneti la finantarea activitatii de protectie 

de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru airnl 2015 

Consiiul local al orasului Comanesti, judetul Bacau, Intrunit In sedinta ordinara In data de 
28.05.2015; 

AvândIn vedere: 
- Raportul m'. 18226 din 22.05.2015 al Serviciului Public de Asistenta Sociala Comanesti, cu 

privire la contributia anuala a Consiliului Local Comanesti la finantarea serviciilor sociale destinate 
proteciei i prornovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap; 

- Expunerea de motive nr. 36998 din 25.05.20 15 a Primaruiui Oraului Comaneti; 
Hotarârea Consiliului Judetean Bacau nr. 	'.I1JT - 	cu privire La stabilirea costurilor 

medii anuale privind finantarea serviciilor sociale destinate protecliei si prornovarii drepturilor copilului 
i ale persoanei adulte cu handicap, precum §i a contribuiei consiliilor locale la finantarea acestor 

servicii; 
- Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului 

Comanesti; 
In conformitate Cu: 

- Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Lcgii or. 
448/2006, republicata; 
- Legea nr. 292/2011 - Legea asistentel sociale; 
- HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile i completarile ulterioare. 

In temeiul art. 36 aIm. 6 lit a pet. 2 si al art. 45 aIm. I din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicata si modificata, adopta urmatorea, 
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Art. 1 Consiliul Local al orasului Comanesti aproba alocarea de la bugetul local a sumei de 20 000 

lei, reprezentând contributia pentru anul 2015 la finantarea  activitatii de protecie de tip rezidential a 
persoanei cu handicap. 

Art. 2 Prezenta hotarâre se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Primarului Oraului 
Comaneti, Consiliului Judeean Bacau, Directiei Generale de Asisten;a Sociala §i Protecia Copilului, 
SPAS Comaneti, Directiei economice si serviciilor de specialitate din cadrul Orasului Comanesti pentru 
ducere la Indeplinire. 

Presedinte de sedinta, 
Consilier local, 

Sing.PandelasPer6af* 

Contrasemneaza, 
Secretarul oraului 
jurist Daniela Chirila 
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