
privind contributia Consiliului Local Comanefli la fmantarea  activitAfli 
de protectie de tip reziden4ial a persoanei cu hadicap pentru anul 2018 

Consifiul Local al oraului Cominefli, judeçul Bacau, Intrunit in §edintd ordinara in data de 19.04.2018 

AvândIn vedere: 
- referatul de specialitate al al Serviciului Public de Asistena Sociala Coinane$i Inregistrat cu nr. 14845 
din 04.04.2018 prin care se propune adoptarea unei hotarâri cu privire la contributia anuala a Consiliului 
Local Comâne$i la finanwea serviciilor sociale destinate protecliei §i promovArii drepturilor copilului i 
ale persoanei Cu handicap; 
- HotArãrea Consiliului Judelean nr. 82/26.03.2018 privind aprobarea actului aditional la contractul-cadru 
de asociere privind finan;area activitai de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap, pentru 
anul 2018; 
- Hotãrãrea Consiliului Jude;ean nr.80/26.03.2018 privind stabilirea costurilor medii anuale pentru 
finanwea serviciilor sociale destinate protectiei §i promovarii drepturilor copilului i ale persoanei adulte 
cu handicap,precum §i a contributiei consiliilor locale la finantarea acestor servicii pentru anul 2018; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ComAneti; 
-expunerea de motive a Primarului oraului Comaneti. 
In conforinitate Cu: 
- prevederile art. 124 alin.(2) din Legea nr. 272/2004 privind proteclia §i promovarea drepturilor copilului, 
republicata, cu modificarile §i completArile ulterioare; 
- prevederile art.54 alin.(4) i ale art.94 alin.(1) lit a din Legea nr. 448/2006 privind protectia i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificArile §i completArile ulterioare; 
- dispozitiile art.34 alin.(4) din 	flotãrârea de Guvern nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice dc aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, republicatA, cu modificarile §i completarile 
ulterioare; 
- prevederile art. 84 i ale art.90 alin.(2) din Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala, cu modificarile 
i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), aIm. (6) Iit.a, pct.2 i at art.45 alin.(1), art. 48 alin.(2) §i al art. 
115 aIm. (1) liLb din Legea administraliei publice locale nr.215/2001, republicatà, cu modificärile i 
completárile ulterioare, adoptä urmätoarea 

Art.1 Consiliul Local al Oraului Comaneti aproba alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei 
reprezentfind contributia Consiliului Local ComAneti la finanwea activitAtii de protectie de tip 
rezidenlial a persoanei cu handicap pentru anul 2018. 

Art.2 Prezenta hotArâre se va comunica Institutiei Prefectului Judeului Bacàu, Direciei Economice §i 
altor compartimente interesate, precum i Serviciului Public de AsistentA Sociala pentru ducere la 
indeplinire. 
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