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             HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

                   Nr.26 din 31.03.2022 
 
 privind stabilirea contributiei lunare a Consiliului Local al comunei Dobârlău, a 

persoanelor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la susținerea 

serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si 

Protecția Copilului Covasna, pe anul 2022 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.d) coroborat cu alin (7) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

d) Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

e) Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor virstnice, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

f) Legii nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare 

g) Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor prsoanelor cu handicap, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

h) HG nr.268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilro Legii 

nr.448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

i) Legea -cadru nr.153/2017 privind salarizarea  personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare 

j) Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 

k) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 

l) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și 

completările uulterioare 

m) HG nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale  

n) HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal 

o) OMMFPSPV nr.1887/2016 privind stabilirea contributiei lunare de intretinere datorate de adultii 

cu handicap asistati in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de 

sustinatorii acestora si aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei lunare de 

intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centrele rezidentiale publice pentru persoane 

adulte cu handicap sau de sustinatorii acestora 

p) HG nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru 

consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate 

persoanelor adulte, persoanelor adulte ci dizabilități și persoanelor vârstnice 

r) HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de 

art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

s) HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată 

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  



b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobârlău 

c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si  

turism, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi 

protecţie socială și al Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățămînt, sănătate și 

familie, protecție copii, tineret și sport 

d) Avizul secretarului general al comunei nr.26/2022 

e) Hotărârea nr.13/2022 a Consiliului Judetean Covasna privind stabilirea nivelului contribuției 

consiliilor locale, a persoanleor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la 

susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna, pe anul 2022 

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                 adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art. 1 Se aprobă contribuția lunară a Consiliului Local al comunei Dobârlău pentru finantarea 

serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului, ale persoanei adulte cu 

dizabilitati si a persoanelor vârstnice, acordate in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Covasna, pe anul 2022, conform anexei care face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Dobârlău si compartimentul financiar- contabilitate 

Art. 3 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. art. 197 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ               CONTRASEMNEAZĂ 

    DORIN IUGA                      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                               IOANA MANEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa la HCL nr.26/2022 

 

Categoria 

beneficiarului 

Tipul serviciului Obligatia de plata Contributie/ 

Persoana/ 

luna 

Copil/tânăr Rezidential / 

Asistenta 

maternala 

Consiliul local de la locul de provenienta al 

beneficiarului 

260 lei 

Centre de zi  Consiliul local de la locul de provenienta al 

beneficiarului 

140 lei 

Centre de 

reabilitare 

Consiliul local de la locul de provenienta al 

beneficiarului 

200 lei 

Persoana cu 

dizabilitati 

Rezidential  

(CIAPAD) 

Consiliul local de la locul de provenienta al 

beneficiarului 

550 lei 

Rezidential  

(CVIPAD) 

Consiliul local de la locul de provenienta al 

beneficiarului 

540lei 

Rezidential 

public/privat 

 (acordat in afara 

judetului 

Covasna) 

Consiliul local de la locul de provenienta al 

beneficiarului 

10% din 

nivelul 

standardului 

de cost 

afferent 

serviciului 

acordat 

beneficiarului 

a)Beneficiarul serviciului social daca 

realizeaza venituri proprii  

*din veniturile proprii lunare se deduc 

obligatiile legale de intretinere ale 

persoanei asistate, aflate in executare 

*din suma ramasa se deduce 30%, dar nu 

mai putin de 300 lei, care se lasa la 

dispozitia persoanbei asistate, pentru 

cheltuielil personale, 

b)Sustinatorul legal in diferite cote 

procentuale conf. art.4 din Metodologia de 

stabilire a nivelului contributiei lunare de 

intretinere datorate de adultii cu handicap 

asistati in centre redidentiale, aprobata prin 

Ordinul MMFPSPV nr.1887/2016, daca 

realizeaza venituri pe membru de familie 

mai mari de 2550 lei/luna  

900 lei 

Centre de zi   Consiliul local de la locul de provenienta 

al beneficiarului 

250 lei 

Persoana 

vârstnică 

Rezidential 

 

Camin pentru 

persoane vârstnice 

Hăghig 

a)In principal apartine beneficiarului (fara 

a depasi 60% din veniturile acestuia) in 

concurs cu sustinatorul legal daca 

realizeaza venit lunar pe membru de 

familie mai mare decât valoarea neta a 

salariului de bază minim brut pe tara 

garantat în plată, stabilit potrivit legii 

b)Sustinatorii legali pot acoperi din 

venituri proprii contributia lunara integrala 

printr-un angajament de plata 

c)Consiliul local de la locul de provenienta 

al beneficiarului, în cuantum de 50% atât 

în situatia în care acesta din urma nu are  

venituri si nici sustinatori legali, cât si 

pentru diferenta de pâna la 2080 lei în 

cazul in care contributia beneficiarului 

respectiv a sustinatorilor legali nu atinge 

acest prag 

d)In situatia in care beneficiarul nu are 

2080 lei 



domiciliul in judetul Covasna, costul 

serviciului social va fi suportat integral de 

catre acesta sau impreuna cu apartinatorul 

legal, respectiv autoritatea publica locala 

care formuleaza propunerea de acordare a 

serviciului social. 

 

 

 


