
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 

H O T Ă R Â R E A    NR. 20 
privind aprobarea  Contractului Cadru cu Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului  
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
05.03.2015;   

Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul 
Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al 
secretarului comunei . 
 În conformitate cu prevederile art.124, art.125 și art.127, alin.1, din Legea nr. 272/2004 
privind protecția și promovarea drepturilor copilului,republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, prevederile art.54, art.94 fin Legea mr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
contractul cadru transmis de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului,  Legea  
nr. 292/2011 a Asistenței Sociale, OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2014 precum și alte măsuri din domeniul cheltuielilor publice, HG nr. 
268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
republicată, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În baza art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.45 din din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 Art.1. Se aprobă încheierea Contractului Cadru de Asociere privind finanțarea serviciilor 
sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap și 
stabilirea contribuției unităților administrative teritoriale la finanțarea acestor servicii, cu 
D.G.A.S.P.C., conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art.2. Se aproă procetul de 10% din costurile medii stabilite anual prin H.C.J.Constanța 
pentru finanțarea serviciilor sociale, procent ce va fi finanțat din bugetul local. 

 Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului 
Constanţa - pentru control şi verificarea legalităţii, Biroului Buget – Finanţe, Contabilitate, Impozite 
şi Taxe şi Resurse Umane, Primarului comunei Poarta Albă  şi o va face publică prin afişare. 
 Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de  9 voturi „pentru”, 0 voturi 
„împotrivă” ,  0  „abţineri”, din totalul de 9  voturi exprimate. 
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CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ 
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