
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTARARE NR. 205/27.08.2015 

pentru încheierea Contractului Cadru de Asociere privind finanţarea serviciilor sociale 

destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanei adulte cu handicap 

şi stabilirea contribuţiei unităţilor administrative teritoriale la finanţarea acestor servicii 

 

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta ordinara in conformitate cu 

prevederile ar. 39 (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 27.08.2015; 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotarare initiat de Primar, Matei Nicolae, expunerea de motive 

a acestuia, raportul compartimentului de resort, avizele comisiilor de 

specialitate; 

- art.124, art.125 si art.127 din Legea nr.272/2004 privind protecţia si 

promovarea drepturilor copilului, republicata; 

- art.54 si art.94 din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicata; 

- art.112, art.119, art.132, art.133-136 din Legea nr.292/2011 a Asistentei 

Sociale; 

-  art.33, art. 34 alin. 4 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 republicata; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Constanta nr.90/22.04.2015 privind stabilirea 

costurilor medii anuale pe anul 2015 pentru finanţarea serviciilor sociale destinate 

protecţiei si promovării drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap, 

precum si a contribuţiei unităţilor administrative teritoriale din judeţul Constanta la 

finanţarea acestor servicii; 

- art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art.36, art.45, art. 115 alin. 1 lit. (b) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

ART.1. Se aproba încheierea Contractului Cadru de Asociere privind finanţarea 

serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale 

persoanei adulte cu handicap şi stabilirea contribuţiei unităţilor administrative 

teritoriale la finanţarea acestor servicii, valabil pe intregul an bugetar 2015, conform 

anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

ART.2. Nu se va accepta plata contribuţiei datorate pentru următoarele persoane: 

- copiii ai căror părinţi/ persoanele adulte care nu au domiciliul pe raza oraşului 

Năvodari; 



- copiii care au ambii părinţi decedaţi; 

- copiii ai căror părinţi/ persoanele adulte care nu au putut fi identificaţi pe raza 

oraşului Năvodari (datorita necomunicarii CNP-urilor de către DGASPC Constanta). 

ART.3 Se mandatează Primarul Oraşului Năvodari sa semneze Contractul Cadru de 

Asociere. 

ART.4. Compartimentul Autoritate Tutelara, Relaţia cu Consiliul Local va comunica 

prezenta hotărâre: Instituţiei Prefectului Judeţului Constanta, Primarului Oraşului 

Năvodari, Viceprimarului Oraşului Năvodari, Direcţiei Juridice-Administratie Publica 

Locala-Asistenta Sociala-Protectia Copilului, Directiei Economice. 

Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 16  consilieri din 19 consilieri in functie. 
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