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HOTĂRÂREA 
nr. 26 din 06.05.2022 

Privind aprobarea contractului de asociere dintre comuna Magiresti si Consiliul Judetean Bacau 
privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap  

 

Consiliul local al comunei  Măgireşti, judeţul Bacău intrunit in sedinta ordinara de lucru indata de 
06.05.2022 
 
Având în vedere: 

 referatul de aprobare  al primarului comunei Măgireşti inregistrata sub numarul 
3397/02.05.2022, 

 raportul compartimentului de specialitate aflat în subordinea primarului comunei Măgireşti 
inregistrat la numarul 3398/02.05.2022, 

 raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 
Măgireşti 

 adresa  Consiliului judeţean Bacău cu privire la incheierea contractului de asociere privind 
finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap  

În baza prevederilor: 
 Legii nr.292/2011, Legea asistenţei sociale; 
 Legii 272-2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare  
 Legii 448-2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare 
In temeiul dispozitiilor art.139, art. 196 alin(1) lit.(a) si art.197  din OUG 57/2019- privind 

Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
           Art. 1 Se aproba nivelul contributiei Consiliului local al comunei Magiresti in procent de 35% 
din sumele ce reprezinta diferenta dintre costurile necesare furnizarii serviciului respectiv, stabilit 
prin Hotarare de Consiliu Judeteean si nivelul prevazut de standardul de cost, aprobat prin Hotarare 
de Guvern, la sustinerea persoanei cu handicap institutionalizate in serviciile rezidentiale din 
subordinea DGASPC Bacau. 
           Art. 2 Se  aproba contractul de asociere intre judetul Bacau- DGASPC si comuna Magiresti  
privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap, conform anexei 
la prezenta hotarare.  
           Art. 3  Prezenta hotărîre va fi comunicată Prefecturii judeţului Bacău,  primarului comunei 
Măgireşti, Consiliului Judetean Bacau, DGSPAC Bacau, SPAS Magiresti  şi va fi făcută publică prin 
orice mijloc de informare. 
 

  Presedinte de sedinţă                                                                 contrasemnează 
        consilier                                                               secretar general al comunei Magiresti 
   Lefter Gheorghe                                                                     Bucurel Iulia Mihaela 

                                                                   

    

 

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


