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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  ssccuuttiirreeaa  ddee  llaa  ppllaattaa  ccoonnttrriibbuuţţiieeii  ddee  îînnttrreeţţiinneerree  ddaattoorraattăă  ddee  ddooaammnnaa  ŢŢoolleeaa  GGeeoorrggeettaa,,  

  îînn  ccaalliittaattee  ddee  ssuussţţiinnăăttoorr  lleeggaall  aall  nnuummiittuulluuii  ŢŢoolleeaa  CCoorrnneell  MMaarriiuuss,,    
bbeenneeffiicciiaarr  aall  sseerrvviicciiiilloorr  ssoocciiaallee  îînn  ccaaddrruull  CCeennttrruulluuii  ddee  ÎÎnnggrriijjiirree  şşii  AAssiisstteennţţăă  SSff..  VVaassiillee    

 
 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate 
şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 532/1999 pentru 

aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de 
asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora; 

Ţinând seama de Ordinul nr. 467/2009 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap, privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele 
rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere 
datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora; 

Având în vedere cererea formulată de doamna Ţolea Georgeta, înregistrată la Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 42410/29.09.2014; 

Luând în considerare referatul nr. 37153/25.08.2014 privind găzduirea şi acordarea de 
servicii sociale în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistare Sf. Vasile, pentru numitul Ţolea 
Cornel Marius; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), ale art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu prevederile 
art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă scutirea de la plata contribuţiei de întreţinere datorată de doamna Ţolea 
Georgeta, în calitate de susţinător legal al numitului Ţolea Cornel Marius, beneficiar al 
serviciilor sociale în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile. 



 
 Art.2. Cheltuielile determinate de acordarea serviciilor sociale pentru numitul Ţolea 

Cornel Marius în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile se vor suporta din bugetul 
de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, doamna Ţolea Georgeta, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 
Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 26.02.2015. 
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