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HOTĂRÂRE 

Nr.105 din 20.12.2021 
Privind aprobarea încheierii unui contract de prestari servicii 

 
Consiliul Local al comunei Tămășeni,județul Neamț 
Având în vedere referatul de aprobare al Primarului com.Tămășeni 11308/09.12.2021, 

raportul compartimentului asistenta sociala  11310/09.12.2021 și avizele comisiilor de specialitate 
din cadrul consiliului local 

 Văzând prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011,cu modificările și completările 
ulterioare, Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii 
448/06.12.2006, aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 268 din 14.03.2007 , Ordinul nr 
71/17.02.2005 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei privind aprobarea modelului 
Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de serviciile publice de asistenta sociala cu 
furnizorii de servicii sociale ; 
  În temeiul: art.129, alin.(7), lit.b), şi art.196 alin. (1) litera a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Adminsitrativ, cu modificările și completările ulterioare 

   Adoptă prezenta,               
                                                   

HOTĂRÂRE : 
 

Art.1.Se aprobă încheierea contractului  de prestări servicii cu Asociația Bunul Păstor Lespezi 
pentru o perioadă de 1 an,respectiv 20.12.2021-19.12.2022 ,în valoare de 2000 lei/luna,  având ca 
obiect prestarea serviciilor prevăzute în modelul contractului de prestări servicii,anexă la prezenta 
hotărâre, pentru d-na Antochi  Elena în calitate de beneficiar. 

Art.2.(1)Se împuterniceste viceprimarul com.Tămășeni,d-l Antonică  Ștefan,să semneze 
contractul  de prestări servicii. 
         (2)Cheltuielile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate 
din bugetul local de comunei Tamaseni. 

Art.3.Primarul comunei Tămășeni,prin biroul contabilitate financiar,impozite și taxe locale  
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre:Instituției Prefectului – Județul 
Neamț,primarului com.Tămășeni și biroului contabilitate financiar,impozite și taxe locale şi o  va 
aduce la cunoştinţă publică . 
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice 
locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni www.comunatamaseni.ro 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                       
Maria BUSUIOC                                            Secretarul  general al comunei Tămășeni, 
                                                                                  Alina-Cristina CĂLIMAN 
 
 






























