
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

 COMUNA MAGIRESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂREA  

nr. 35  din 19.04.2021 

privind incheierea unui  contract de asociere intre Judetul Bacau, Directia Generala 

de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau si  Comuna Magiresti  privind finantarea 

activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap  

 

 

Consiliul local al Comunei Magiresti, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara de lucru in data 

de 19.04.2021 

 

Având în vedere :  

- adresa Consiliului Judetean Bacau nr.32920/18.03.2021, inregistrata la primaria 

comunei Magiresti  sub nr. 2360/19.03.2021. 

- referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2695/02.04.2021,  raportul compartimentului 

de specialitate aflat in subordinea primarului comunei Magiresti  

 

In baza prevederilor: 

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

În temeiul art. 129, alin.(1), alin. (2) lit. “e” şi alin. 9, lit. „a”, art. 139, alin. 1, alin. (3) 

lit. “f” şi art. 196 alin. 1, lit. „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

HOTARASTE 

 

 Art. 1. Se aprobă incheierea unui contract de asociere intre Judetul Bacau, Directia 

Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau si  Comuna Magiresti privind 

finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap. 

Art.2 Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexa la prezenta hotarare din care 

face parte integranta. 

Art.3 (1)  Comuna Magiresti se angajeaza sa contribuie cu un procent de 35% din costul 

total pentru sustinerea persoanei cu handicap institutionalizate in serviciile rezidentiale din 

subordinea D.G.A.S.P.C. Bacau. 

(2) Pentru acoperirea cheltuielilor mentionate la alin. 1, se vor aloca fonduri de la 

bugetul local. 

 Art. 4 Se mandateaza primarul comunei Magiresti sa semneze in numele comunei 

Magiresti contractul de asociere cu Judetul Bacau si  Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Bacau  

 Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Bacau în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului general al comunei Magiresti. 



 (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

 

 

       

 

 

Presedinte de sedinţă                                                                 contrasemnează 

        consilier                                                               secretar general al comunei Magiresti 

   ………………..                                                                     Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu    voturi pentru,      .voturi împotrivă,        abţineri de cei 13 consilieri 

locali prezenţi 
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