
R  O  M  A  N  I  A 

JUDETUL BACAU 
   CONSILIUL LOCAL CASIN    

Comuna Casin , Judetul Bacau , tel: 0234/331030 , fax : 0234/331067, e-mail : primaria_casin@yahoo.com 
 

HOTARAREA NR.20 
DIN 29.05.2020 

Pentru aprobarea Contractului de Asociere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential 
a persoanei cu handicap 

 
 Consiliul local al comunei Casin, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din data de 29.05.2020, la 
care participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie, luand in dezbatere ; 
     Adresa nr.58055/21.05.2020//8202/21.05.2020 prin care se solicita ca contributia consiliului local sa 
fie de 35%; 
      Referatul de aprobare al primarului nr.3773/26.05.2020 si raportul de specialitate nr.3772/26.05.2020 
a doamnei Ciolac Veronica, consilier superior in cadrul SPAS ; 
 Prevederile art 118 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, ale 
Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copii si tinerii ocrotiti de serviciile publice 
specializate pentru protectia copilului, ale art. 94, alin (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, HG nr978/2015 privind aprobarea 
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie 
in baza caruia se stabileste contributia lunara de intretinere datorata de catre sustinatorii legali ai 
persoanelor varstnice din centrele rezidentiale, Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Ordinul Ministerului Muncii si Justitiei sociale nr.26/2019 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de 
protectie social, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare;; 
 Vazand Hotararea Consiliului Judetean Bacau nr. 64/31.03.2020 si avizul comisiei  pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi ,sportive şi de agrement; 
 In temeiul art. 129 alin.2 lit.d, alin.7 lit.b, art.135-140 si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2020 
privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 
 

  Art.1 – Se aproba contributia lunara pentru sustinerea persoanei cu handicap in procent de 35 %,  
dupa cum  urmeaza: 

- Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Comanesti – 1 adult ► 1722 
lei/luna 

- Centrul de servicii sociale  “Ghiocelul” Bacau – 1 copil ► 3238 lei/luna 
   Art.2 –Se aproba Contractul de Asociere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a 

persoanei cu handicap, anexa la prezenta hotarare. 
   Art.3 - Se mandateaza primarul comunei sa semneze in numele UAT CAsin, contractul de asociere. 
   Art.4 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare compartimentului buget,         

contabilitate, venituri si achizitii publice , Serviciului Public de Asistenta Sociala, primarului 
comunei,Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului- Bacau si Prefectului Judetului 
Bacau. 

 
Presedinte de sedinta,                                                               Contrasemneaza, 

            Dragu Adrian                                      Secretarul Comunei 
                       Popescu Monica – Florinela  
 

 
 

Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi “pentru”, 0 voturi ïmpotriva”, 0  “abtineri”. 



                                                                                ANEXĂ LA H.C.L.  NR. 20 DIN 29.05.2020 
 
 
JUDEŢUL BACĂU                                                                                   UAT .........................................  
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 

 
I. Părţile contractante  

 
Județul Bacău, prin autoritatea deliberativă Consiliul Județean Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești, nr. 2, 

județul Bacău, cod fiscal 5057580, Cod IBAN RO98TREZ06121430207XXXXX – deschis la Trezoreria Bacău, 
reprezentat prin domnul Sorin BRAȘOVEANU – Preşedinte şi doamna Gabriela MITREA – Director Executiv al 
Direcției Economice și Managementul Calității,  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, reprezentată prin doamna RODICA 
ŞTIUCĂ - Director general şi doamna Monica FLORICICĂ - Director general adjunct economic, 

şi 
 

U.A.T. ........................................., cu sediul în localitatea ............................, str. .............., judeţul Bacău, cod 
fiscal ……...........…….., cont nr. ..........................................................................., deschis la .....….....…………….., 
reprezentat de domnul/doamna ......................................................... – primar, şi contabil-şef 
................................................ 
 

În temeiul prevederilor art. 75, alin. (1), lit. b) și e), ale art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c) din Codul 
administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 1166, art. 1270, ale Hotărârii Consiliului Local al unității administrativ-
teritoriale .......... nr. ................................, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. ..............................., 
au convenit încheierea prezentului contract de asociere. 

 
       II.  Scopul contractului de asociere 

Scopul contractului este asigurarea finanţării sistemului de protecţie de tip rezidenţial a persoanelor cu 
handicap, în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap, conform Hotărârii Consiliului Local 
.............................. nr. .................. cu privire la asocierea cu Județul Bacău în acest sens. 

Încheierea contractelor se face în vederea suportării unei cote părţi din costul anual la cheltuielile operaţionale 
pentru persoanele cu handicap, care provin din unitatea administrativ-teritorială respectivă, conform prevederilor 
legale. 
 

III. Obiectul contractului de asociere 
(1) Obiectul contractului îl constituie finanţarea activităţii de îngrijire şi protecţie de tip rezidenţial a 

persoanelor cu handicap ale căror domicilii se află situate pe raza administrativ-teritorială a U.A.T. 
................................., cu un procent de ......% din costul mediu anual stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău 
privind aprobarea costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap pentru anul 2020. 

(2) Sursele de finanțare sunt constituite din ……………………………………………. 
 

IV. Durata contractului 
Prezentul contract de asociere se derulează pe parcursul anului 2020. 

 
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 funcționarea serviciile necesare persoanelor cu dizabilități care provin de pe raza administrativ-
teritorială a U.A.T. ................................ 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 asigure serviciile sociale necesare persoanelor cu dizabilități care provin de pe raza administrativ-teritorială a 

U.A.T. ................................ pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială de tip rezidenţial; 
- Să transmită lunar anexa la contract unității administrativ-teritoriale semnatare și Biroului Venituri 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. UAT .................................: 

a) Asigură finanțarea potrivit prevederilor art. III și virează Județului Bacău contribuția pentru anul 2020, 
pentru persoana/persoanele cu handicap din instituţiile de asistenţă socială; 

b)  Plăţile vor fi efectuate lunar până la finalul 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 lunile ianuarie - iunie ale anului 2020, plata se va face eșalonat până în data de 30.09.2020. 
 
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. ............... 
 

PREŞEDINTE,                                                            PRIMAR, 
Sorin BRAȘOVEANU                                                ...........……………………….. 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                                           CONTABIL ŞEF, 
Gabriela MITREA                                                       ............……………………… 
              
                                                                                          Vizat 
                                                                                     SECRETAR    

 
D.G.A.S.P.C. BACĂU 
 
DIRECTOR GENERAL, 
Rodica ȘTIUCĂ 
 
DIRECTOR  GEN. ADJ. ECONOMIC, 
Monica FLORICICĂ 
 
 
Vizat, 
SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 



Șef Serviciu, Carmen-Luiza RADU 
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