ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 8/2020
cu privire la modificarea HCL nr. 53/2017 privind încheierea parteneriatului cu
Fundația Creștina Diakonia in vederea demarării programului de îngrijire
la domiciliu a bolnavilor si vârstnicilor

Consiliul local Ozun întrunit în şedinţă extraordinară,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 ianuarie 2020,
Analizând referatul de aprobare întocmită de primarul și raportul de specialitate al
viceprimarului,
Ținând cont de prevederile:
- H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în
plată,
- Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată,
- art. 53, lit. “b” din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale,
În baza art. 59 din Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată,
în temeiul art. 129 alin. (2) lit. “d” coroborat cu alin. (7), lit. “p”, respectiv art. 139 alin.
(3) lit.”a” şi art. 196, alin. (1), lit. “a” din Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – H.C.L. nr. 53/2017 privind încheierea parteneriatului cu Fundația Creștina
Diakonia in vederea demarării programului de îngrijire la domiciliu a bolnavilor si vârstnicilor,
începând cu 1 ianuarie 2020, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 3. Se aprobă suma de 6500 lei/luna din bugetul local în vederea finanțării
activităților ce fac obiectul parteneriatului aprobat prin art. 1 din prezenta.”
2. Punctul 3.1.5 din Anexa Hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:
”Consiliul Local al comunei Ozun se obligă: să finanţeze lunar cu suma de 6.500 lei cheltuielile de susținere al Serviciului de Îngrijire Socio-Medicală la domiciliu pentru
persoanele vârstnice, bolnave şi/sau dependente din comuna Ozun, efectuate de Fundaţia
Creştină Diakonia, prin două persoane (asistent medical/ îngrijitor), sumă ce este prevăzută în
bugetul local pentru serviciile de îngrijire la domiciliu.”

3. Punctul 3.2.3 din Anexa Hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:
”Fundaţia Creştină Diakonia se obligă(…)- să contribuie la finanţarea cheltuielilor de
administrare şi a cheltuielilor curente cu suma de 4.400 lei lunar;
Art. 2 –
Cu privire la modificări se va încheia un act adițional la contractul de
parteneriat încheiat între UAT Ozun și Fundaţia Creştină Diakonia,

Ozun, la 23 ianuarie 2020.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Bordas Csaba Lajos

Contrasemnează:
pentru secretara comunei,
Solymosi Melinda

Difuzare:

−
−
−
−
−

1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. Viceprimar
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar
1 ex. Biroul financiar contabil

