
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
   

HOTĂRÂREA NR. 18/2021 
 

privind încheierea unui contract de finanțare între Județul Covasna prin Consiliul Județean 
Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Comuna 

Ozun prin Consiliul Local al comunei Ozun în vederea finanțării costului pe anul 2021 pentru 
copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu 

dizabilități, persoane vârstnice instituționalizate 
 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului nr. 
2780/03.02.2021, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 1099/04.02.2021;  
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1129/04.02.2021 întocmit de secretarul general 
al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1130/04.02.2021 al primarului comunei Ozun, dl. 
lect. univ. dr. Ráduly István; 
 Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Ozun; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere Hotărârea nr. 22/2021 a Consiliului Județean Covasna privind stabilirea 
nivelului contribuției consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități, precum și a persoanelor 
vârstnice, la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2021; 
 În conformitate cu art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul cu art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
  

 ART. 1. – Se aprobă participarea Comunei Ozun la finanțarea costului anual pentru 
copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, 
persoane vârstnice instituționalizate cu domiciliul în Comuna Ozun, care se află în evidența Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna. 

ART. 2. – Cuantumul, modul de finanțare, respectiv obligațiile părților sunt prevăzute în 
proiectul contractului de finanțare care se va încheia între Județul Covasna prin Consiliul Județean 
Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Comuna Ozun prin 
Consiliul Local al comunei Ozun, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

ART. 3. – Cu semnarea contractului de finanțare se mandatează dl. primar Ráduly István. 
ART. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Ozun și Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei 
Ozun. 

Ozun, la 05 februarie 2021. 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ 
        BÖLÖNI SÁNDOR                    SECRETAR GENERAL 
                                            BARTALIS FRUZSINA 
            



Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


