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HOTĂRÂRE
Nr.7 din 18.02.2020

Privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale
specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi și alocarea de fonduri din bugetul

local,pentru anul 2020,pentru plata serviciilor prestate

Consiliul Local al comunei Tămășeni,județul Neamț,întrunit în ședință ordinară în data de 18.02.2020
Având în vedere :

-prevederile O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările
ulterioare și ale Ordinului nr 71/2005 emis de Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei,
privind aprobarea modelului contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile
publice de asistenţă socială cu furnizorii de servicii sociale;
Văzând referatul de aprobare al primarului comunei Tămăşeni , înregistrat cu nr.971/12.02.2020,
raportul Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Tămăşeni cu nr.972/12.02.2020 și avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului
local

În temeiul art. 129. alin. 2, lit. d) coroborate cu prevederile alin.(7), litera b), art.139 şi art.
196alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
Adopta prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art.1.Se aprobă încheierea contractului pentru acordarea de servicii social –medicale între
comuna Tămăşeni, având ca reprezentant legal pe domnul Primar Lucaci Ștefan şi Centrul Diecezan
Caritas Iaşi, reprezentat prin pr. Iacob Iosif , în calitate de director, conform anexei nr.1 la prezenta
hotărâre.

Art.2.Se aprobă alocarea de fonduri,din bugetul local,pentru anul 2020,a sumei de 112.000 lei
pentru plata serviciilor specializate prestate de Centrul Diecezan Caritas Iaşi,conform anexei nr.2 la
prezenta hotărâre.

Art.3.Se împuterniceste primarul comunei Tămășeni,Lucaci Ștefan să semneze contractul
prevăzut la art.1.

Art.4.Durata contractului este de la 01.03.2020-31.12.2020.
Art.5. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-judeţului Neamţ în vederea

exercitării controlului cu privire la legalitatea actului administrativ şi se aduce la cunoştinţă publică
prin grija secretarului com.Tămășeni.

(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

DUMEA EMILIAN Secretar general,
Jr.CĂLIMAN ALINA-CRISTINA


