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HOTĂRÂRE 

NR.:52/21.09.2018 
Privind Îndreptarea Hotărârii nr.: 6/2018 

Privind încheierea contractelor pentru îngrijirea persoanelor 
 
Ţinând seama de procedura premergătoare adoptării actului: 

Hotărârea nr.: 8/2018 privind privind aprobarea bugetului local al comunei Ulieș pentru anul 
2018; Hotărârea Consiliului local nr.: 21/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Comunei Ulieș pe anul 2018; 

Hotărârea nr.: 6/2018 privind încheierea contractelor pentru îngrijirea persoanelor; Obiecția 
de legalitate a Prefectului Județului Harghita nr.: 6154/SL/25.04.2018 înregistrată la Comuna 
Ulieș cu nr.: 760/03.05.2018;  

Ținând Cont de Expunerea de motive nr.: 258/S/03.09.2018 privind Hotărârea consiliului 
local al comunei Ulieș privind îndreptarea Hotărârii nr.: 6/2018 privind încheierea 
contractelor pentru îngrijirea persoanelor; Proiectul de Hotărâre nr.: 248/S/03.09.2018; Avizul 
compartimentului de specialitate nr.: 266/S/15.09.2018; Avizul de legalitate a persoanei 
desemnate cu atribuții de secretar nr.: 275/S/16.09.2018; Avizul comisiei de specialitate nr.: 
284/S/21.09.2018; 

Ținând cont de actele normative: 

Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 4 al. (1) lit. a), art. 9 al. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice coroborat cu art. 
43 și urm din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 11 al. (2) și al. (3) lit. a).; art. 23 și urm. din OG 68/2003 privind serviciile social-
medicale, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 6 lit. d). coroborat cu art. 31 și urm. în special art. 45 din Legea 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu republicată modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 18 și urm. din HG nr.: 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările și completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor Art. 36 al. (6) lit. a). pct. 2., art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit.b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

Consiliul Local al Comunei Ulieș 

Adoptă prezenta: 
 

HOTĂRĂRE: 
 

Art. 1.: Hotărâște revocarea Hotărârii consiliului local al comunei Ulieș nr.: 6/2018 privind 
încheierea contractelor pentru îngrijirea persoanelor. 

Art. 2. Hotărâște mandatarea primarului comunei Ulieș pentru încheierea unui contract cu un 
prestator de servicii social-medicale pentru persoanele care necesită asistent personal 
profesionist. 

Art. 3. Pentru încheierea contractului se va iniția procedura achiziției directe de către Primar, 
contractul va fi avizat pentru legalitate de persoana desemnată cu atribuții de secretar, plata 
cheltuielilor va fi supervizată de către compartimentul de contabilitate, iar executarea 
contractului va avea loc prin intermediul compartimentului de asistență socială și de stare 
civilă. 

Art. 4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată primarului, persoanei desemnate cu atribuții de 
secretar, compartimentului de contabilitate, compartimentului de stare civilă și de asistență 
socială respectiv Instituției Prefectului din Județul Harghita. 

 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 ORBAN LUKACS Persoana desemnată cu atribuții de 
  SECRETAR 
  Fazakas Laszlo 


