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HOTĂRÂREA 

nr.  12  din 29 ianuarie 2016 
 

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între comuna Rîciu şi Asociaţia Ingrijire Acasă, 
în vederea asigurării de servicii medico-sociale pentru persoane în vârstă şi/sau cu handicap, 
dependente sau parţial dependente din comună 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 4  din  22 
ianuarie  2016, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din 
Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Văzând expunerea de motive nr.  251 din 22.01.2016, întocmită de către primarul comunei Rîciu, 
prin care se propune aprobarea acordului de parteneriat încheiat între comuna Rîciu şi Asociaţia 
Ingrijire Acasă, în vederea asigurării de servicii medico-sociale pentru persoane în vârstă şi/sau cu 
handicap, dependente sau parţial dependente din comună, pentru anul 2016; 
Analizând raportul Raportul compartimentului de asistenţă socială, nr.252 din 22.01.2016 precum şi 
avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Rîciu; 
Ţinând cont de prevederile: 
Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Rîciu nr.3 din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2016. 
In conformitate cu: 
-prevederile art. 35 alin. (1-2), art. 39 lit. b şi c, art. 40 alin.1 şi 2, art. 96,  art.97,  art.136 alin.1 lit. a 
din LEGEA nr. 292 din 20 decembrie 2011 (*actualizată*) asistenţei sociale; 
-prevederile LEGII nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice*; 
-prevederile HOTĂRÂRII nr. 886 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare 
a nevoilor persoanelor varstnice; 
-prevederile art.12 alin.1,3, 4, 5, art.12^1, art.14 lit. a din  ORDONANŢA nr. 68 din 28 august 2003 
(*actualizată*) privind serviciile sociale; 
-prevederile Ordinului nr.71/2005 privind aprobarea modelului contractului pentru acordarea de 
servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistenţă socială cu furnizorii de servicii sociale; 
-prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale; 
In temeiul art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 4 lit.a, alin. 6 lit. a pct. 2, şi ale art. 45 alin 2, lit. a, art. 115, 
alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei 
publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  



 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între comuna Rîciu şi Asociaţia Ingrijire Acasă, în 
vederea asigurării de servicii medico-sociale pentru persoane în vârstă şi/sau cu handicap, 
dependente sau parţial dependente din comună, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de 
prelungire. 
Art.2.Sumele necesare pentru plata serviciilor medico-sociale furnizate, aprobate prin contract, sunt 
prevăzute în bugetul local la cap.68.02 ,,Asigurări şi asistenţă socială”. 
Art.3.Împuterniceşte primarul comunei Rîciu, dl Ioan Vasu, să semneze Contractul pentru acordarea 
serviciilor medico- sociale. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 

 
 

Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 
www.comunariciu.ro. 
 
 
 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  Contrasemnează                                                                                    
                                  Jude Vasile                                                                                             Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                …………………                                                                        ……………………….   
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