
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
PRIMAR

Nr.MOL /33 din 09.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a

persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2022

Consiliul Local al  comunei Sărata , județul Bacău, întrunit în ședința extraordinară  din data
de ................;
Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 33/1 din 09.05.2022 a primarului comunei, prin care se susține necesitatea și
oportunitatea aprobării asocierii cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a
persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2022;

- raportul de specialitate al compartimentului asistență socială nr.2749 din 09.05.2022, prin care se
motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre;

- avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sărata ;
În baza prevederilor:

-art.62 alin.(1) lit.c), art.123, art.124 alin.(2) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările și completările ulterioare ; art.32 alin.(1) lit.c), art.33 alin.(1), art.51 alin.(1) și alin.(10) din
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și
completările ulterioare;art.20 lit.c) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; art.136 alin.(1)
lit.a) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;art.35 din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; art.129 alin.(2) lit.e) și alin.(9) lit.c) și ale
art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , republicată ;
Luând în considerare:

-adresa D.G.A.S.P.C Bacău nr.56438 din 03.05.2022, înregistrată la Primăria comunei Sărata sub nr.2658
din 04.05.2022;

În temeiul art.136 alin.(1) , art. 139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă asocierea U.A.T. comuna Sărata cu Județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip
rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2022.
Art. 2. Se aprobă finanțarea, din bugetul local al comunei Sărata, unui procent de 35% din costul total pentru
susținerea persoanei cu handicap instituționalizată în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău.
Art. 3. Se mandatează Primarul comunei Sărata, doamna Argatu Irina, să semneze în numele și pentru U.A.T.
comuna Sărata contractul de asociere cu Județul Bacău, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ,  în conditiile
Legii nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare.
Art. 5. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Sărata prin compartimentele financiar contabil
și asistență socială.
Art.6. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judetului Bacău ,
primarului comunei, compartimentelor nominalizate la art.5  , precum și spre cunostința publică,  în secțiunea
Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative - pe site-ul: www.comuna-sarata.ro

Inițiator, Primar Avizat, Secretarul general al comunei Sărata
Argatu Irina Cristina Sandu



Anexa la PH  nr. 33 din 09.05.2022

JUDEŢUL BACĂU                                                                            U.A.T. comuna Sărata
Nr. ........... din ……….…….. Nr. …….... din ........................

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Bacău
Nr. ……… din ……….….....

CONTRACT DE ASOCIERE
privind finanţarea activităţii de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap

Părţile contractante

Județul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești, nr.2, județul Bacău, cod fiscal 5057580, Cod IBAN
RO98TREZ06121430207XXXXX – deschis la Trezoreria Bacău, reprezentat prin domnul Valentin IVANCEA –
Preşedinte, doamna Gabriela MITREA – Director Executiv al Direcției Economice,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, reprezentată prin domnul Cristian
CODREANU - Director general şi doamna Monica Mariana FLORICICA - Director  economic,
şi
U.A.T. comuna Sărata, cu sediul în localitatea Sărata, str.Stațiunii nr.38, judeţul Bacău, cod fiscal 16360499, cont
nr.RO83TREZ24A560700510115X, deschis la Trezoreria Bacău, reprezentat de doamna  Irina ARGATU – primar,
şi doamna  Elena-Lăcrămioara LAZĂR– consilier în cadrul compartimentului financiar-contabil.

În temeiul prevederilor art.75 alin.(1) lit.b) și lit.e), ale art.129 alin.(2) lit.d) și e), alin.(7)lit.b),  alin.(9) lit.c) și art.173
alin.(1) lit.d) și e), alin.(5) lit.b), respectiv alin.(7) lit.a)  din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
, ale art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  ale
art.1166 și art.1270 din Codul Civil, ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Sărata nr...... din         .05.2022, precum
și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 86/28.04.2022, au convenit încheierea prezentului contract de
asociere.

II. Scopul contractului de asociere
Scopul contractului este asigurarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, pentru
sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului respectiv, astfel cum sunt ele stabilite
prin hotărâre de consiliu județean, și nivelul prevăzut de standardul de cost, aprobat prin hotărâre de guvern,suma
stabilită în Hotărârea Consiliului Județean nr.84/28.04.2022, ca diferență cost mediu anual/ beneficiar 2022 suportată
din bugetul local.
Încheierea contractelor se face în vederea suportării unei cote părţi din sumele care reprezintă diferența dintre
costurile necesare furnizării serviciului respectiv, astfel cum sunt ele stabilite prin hotărâre de consiliu județean, și
nivelul prevăzut de standardul de cost, aprobat prin hotărâre de guvern, respectiv suma stabilită în hotărârea
Consiliului Județean Bacău nr.84/28.04.2022, ca diferență cost mediu anual/ beneficiar 2022 suportată din bugetul
local.

III.Obiectul contractului de asociere
(1) Obiectul contractului îl constituie finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap al
cărei domiciliu se află situat pe raza administrativ-teritorială a U.A.T. comuna Sărata, pentru sumele care reprezintă
diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului respectiv, astfel cum sunt ele stabilite prin hotărâre de consiliu
județean, și nivelul prevăzut de standardul de cost, aprobat prin hotărâre de guvern, cu un procent de 35% din suma
identificată în hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.84/28.04.2022, ca diferență cost mediu anual/beneficiar 2022
suportată din bugetul local .
(2) Sursele de finanțare sunt constituite din bugetul local al comunei Sărata.

IV.Durata contractului
Prezentul contract de asociere se derulează pe parcursul anului 2022.

V.Preţul contractului
Valoarea contractului este reprezentată de suma valorilor din anexele transmise lunar de D.G.A.S.P.C. Bacău unității
administrativ-teritoriale, care fac parte integrantă din contract.

VI.Obligaţiile părţilor

1. Județul Bacău:
- Să asigure serviciile necesare asistaţilor care provin de pe raza administrativ-teritorială a U.A.T. comuna Sărata,
pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială de tip rezidenţial, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Bacău.



2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Bacău:
- Să transmită lunar anexa la contract unității administrativ-teritoriale semnatare și Serviciului buget evidența
veniturilor , patrimoniu  din cadrul Consiliului Județean Bacău, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna
anterioară, care va cuprinde numărul asistaţilor persoane cu handicap care beneficiază de o măsură de protecţie de
tip rezidenţial, precum şi valoarea contribuţiei datorate de unitatea administrativ-teritorială.

3. U.A.T. comuna Sărata:
a) Asigură finanțarea potrivit prevederilor art. III și virează Județului Bacău contribuția pentru anul 2022, pentru
persoana/persoanele cu handicap din instituţiile de asistenţă socială;
b)  Plăţile vor fi efectuate lunar până la data de 25 a fiecărei luni, în conformitate cu anexa transmisă de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău aferentă lunii anterioare, în contul Județului Bacău
RO98TREZ06121430207XXXXX  deschis la Trezoreria Bacău;
c) Pentru neplata la termen a acestor obligații rata dobânzii legale penalizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii
de referință plus 4 puncte procentuale/an;
d) Pentru perioada ianuarie – august 2022 plata se va face până la data de 30 septembrie 2022.

VII.Litigii
Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,
executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii părţilor.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti
competente.

VIII.Clauze finale
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi
înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare, unul pentru ficare parte.

JUDEŢUL BACĂU U.A.T. COMUNA SĂRATA

PREŞEDINTE, PRIMAR,
Valentin Ivancea Irina ARGATU

DIRECTOR EXECUTIV, Consilier, Compartiment financiar-contabil,
Gabriela MITREA Elena-Lăcrămioara LAZĂR

DIRECTOR EXECUTIV DJAPL, Vizat,
Secretarul general al comunei Sărata

Ciprian  Marius BOGEA Cristina SANDU

D.G.A.S.P.C. BACĂU

DIRECTOR GENERAL,
Cristian CODREANU

DIRECTOR  ECONOMIC,
Monica Mariana FLORICICA

Vizat,
SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS
Șef Serviciu, Carmen-Luiza RADU

Inițiator, PRIMAR
Irina ARGATU



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
PRIMAR

Nr.33/1 din 09.05.2022

Subsemnata Argatu Irina, în calitate de Primar al comunei Sărata, judeţul Bacău
În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul

Administrativ și ale art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre
privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip
rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2022, pentru
motivarea căruia înaintez Consiliului Local al comunei Sărata prezentul

REFERAT DE APROBARE
Având în vedere:
 raportul de specialitate al compartimentului asistență socială nr. 2749 din  09.05.2022 ;
 adresa D.G.A.S.P.C Bacău nr.56438 din 03.05.2022, înregistrată la Primăria comunei

Sărata sub nr.2658 din 04.05.2022;
 prevederile art.62 alin.(1) lit.c), art.123, art.124 alin.(2) din Legea nr.272/2004 privind protecţia

şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare ; art.32 alin.(1)
lit.c), art.33 alin.(1), art.51 alin.(1) și alin.(10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările
ulterioare;art.20 lit.c) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap; art.136 alin.(1) lit.a) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare;art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare; art.129 alin.(2) lit.e) și alin.(9) lit.c) și ale
art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

Propun Consiliului Local al comunei Sărata adoptarea proiectului de hotărâre privind
asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a
persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2022.

Primar,

Argatu Irina



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
Compartiment Asistență Socială

Nr. 2749 din  09.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Crăciun Mirela-Nicoleta, consilier în cadrul compartimentului asistență
socială, având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 33/09.05.2022 și anexa privind CONTRACT DE ASOCIERE
privind finanţarea activităţii de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pe anul 2022,
inițiate de primarul comunei \,
 adresa D.G.A.S.P.C Bacău nr.56438 din 03.05.2022, înregistrată la Primăria comunei Sărata

sub nr.2658 din 04.05.2022;
 prevederile art.62 alin.(1) lit.c), art.123, art.124 alin.(2) din Legea nr.272/2004 privind

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare ; art.32
alin.(1) lit.c), art.33 alin.(1), art.51 alin.(1) și alin.(10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările
ulterioare;art.20 lit.c) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap; art.136 alin.(1) lit.a) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare;art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare; art.129 alin.(2) lit.e) și alin.(9) lit.c) și ale
art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

Vă fac cunoscut că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru inițierea și
promovarea unui proiect de hotărâre privind: asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea
activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei
Sărata pentru anul 2022, ca urmare considerăm că  proiectul  de hotărâre  este legal și oportun
, îl avizăm favorabil și poate fi discutat și aprobat de urgență în forma redactată în anexa la
ședința  consiliului local din luna mai 2022.

Se va aproba asocierea U.A.T. comuna Sărata cu Județul Bacău pentru finanțarea
activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata
pentru anul 2022 și finanțarea, din bugetul local al comunei Sărata, unui procent de 35% din
costul  total pentru susținerea persoanei cu handicap instituționalizată în serviciile rezidențiale
din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău.

Se va mandata Primarul comunei Sărata, doamna Argatu Irina, să semneze în numele și
pentru U.A.T. comuna Sărata contractul de asociere cu Județul Bacău.

Consilier,
Crăciun Mirela-Nicoleta


