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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA BRĂDEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTÂRĂREA NR. 18/2020 
privind contractarea de servicii de asistență la domiciliu 

 

Consiliul Local Brădeşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.04.2020, 

  
Având în vedere: 

- PHCL nr. 18/2020 privind contractarea de servicii de asistență la domiciliu; 
- Referatul de aprobare nr. 18/2020 al proiectului de hotărâre, înaintat de către 

primarul comunei Brădeşti, 
- Raportul de specialitate nr. 58/02.03.2020 realizat în comun de șeful Biroului 

financiar, contabilitate şi urbanism și responsabilul desemnat cu atribuții de asistență 
socială din aparatul de specialitate al primarului comunei,  propunând adoptarea 
hotărârii; 

- Avizul favorabil al Comisiei buget-finanţe, studii şi analize economico-financiare, 
de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, administrarea domeniului public, 
protecţia mediului, pentru stategii de dezvoltare, proiecte şi relaţii cu societatea civilă 

- Avizul favorabil al Comisiei pentru probleme culturale, de învăţământ, sănătate, 
sociale, sportive şi de tineret, probleme ale cultelor şi protecţia drepturilor copilului;  

- Avizul favorabil al Comisiei juridice, respectarea drepturilor cetăţeneşti şi 
apărarea ordinii şi liniştii publice 
 - Contractul pentru acordarea de servicii social-medicale nr. 2533/02.05.2019 
încheiat între Consiliul Local Brădești şi Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală 
și Socială, 

- Adresa Asociației Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială nr. 
7146/12.12.2019, înregistrată la Primăria Comunei Brădești sub nr. 110/15.01.2020 
privind necesitatea creșterii contravalorii orei de îngrijire profesională de la 52 lei  la 56 
lei, luând în considerare creșterea salariului minim brut lunar pe economie, a salariilor 
personalului de specialitate din cadrul instituțiilor de sănătate publică, respectiv a 
prețurilor la electricitate, gaz, lemn, apă potabilă, alimente, combustibil și consumabile, 
ale căror costuri sunt incluse în orele de îngrijire; 

- necesitatea încheierii Contractului pentru acordarea de servicii de asistență la 
domiciliu luând în considerare analiza locală de nevoi sociale, faptul că furnizarea 
serviciilor sociale are caracter de regularitate, iar pentru asigurarea continuității în 
îngrijirea beneficiarilor prin acordarea serviciilor este necesară continuarea îngrijirii 
beneficiarilor și în perioada care depășește termenul contractual pentru a evita riscul de 
excluziune socială a acestora și pentru a-și putea continua viața în propria locuință în 
demnitate și respect, încheierea unui nou contract fiind absolut necesară pentru a se 
putea acorda serviciile sociale în continuare pe raza comunei Brădești, asigurându-se 
astfel continuitatea îngrijirii beneficiarilor, costul maxim al acestora fiind de 33,600.00 lei 
în perioada 01.05.2020.-30.04.2021, valoare modificată față de anul 2019, luând în 
considerare necesitatea creșterii contravalorii orei de îngrijire profesională de la 52 lei la 
56 lei, 

- HCL nr. 8/2020 privind aprobarea Planului de actìune privind serviciile sociale 
administrate și fìnantate din bugetul local al Comunei Brădești, pentru anui 2020, 
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- HCL nr. 6/2019 privind aprobarea criteriilor de acordare a serviciilor de îngrijire la 
domiciliu; 

- Hotărârea Consiliului Local Brădeşti nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului 
general al comunei Brădeşti pe anul 2020 şi al estimărilor pentru anii 2021-2023. 

 
În conformitate cu prevederile: 
- art. 40 din Legea nr. 273/2009 privind finanţele publice locale, cu ultimele 

modificări şi completări aduse prin OUG nr. 114/2018; 
- art. 12 alin. 3), alin. 4) şi alin. 5), art. 51 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 

68/2003 privind serviciile sociale, astfel cum a fost modificat şi completat prin OG nr. 
86/2004;  
 - Ordinului Nr. 71/2005 al Ministerului 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, 

- Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 
pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia 
se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai 
persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale; 

- Hotărârii nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015, pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, cu ultimele modificări și completări aduse prin HG nr. 476/2019; 

- Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobat de HG nr. 395/2016, Norme modificate și completate prin HG 
nr. 419/2018, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
ultimele modificări și completări aduse prin Ordonanta de urgență nr. 23/2020 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor 
publice; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 

Local privind contractarea de servicii de asistență la domiciliu, conform Procesului-verbal 
de afișare nr. 429/21.02.2020, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, republicată, înregistrat sub nr. 
10/2020 în Registrul special pentru evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor 
proiecte de acte normative și la ședințele publice ale Consiliului Local , și care a făcut 
obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.fenyedkozseg.ro; 
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,  

 
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. 3 lit. a) coroborat cu art. 129 alin. 2 lit. d), alin. 7 

lit. b) și art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.- Se aprobă CAIETUL DE SARCINI privind contractarea de servicii de 
asistență la domiciliu, care se va anexa prezentei hotărâri, făcând parte integrantă din 
aceasta. 

https://idrept.ro/00178257.htm
https://idrept.ro/00178471.htm#do
http://www.fenyedkozseg.ro/
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 Art. 2.- (1) Se aprobă încheierea contractului pentru acordarea de servicii de 
asistență la domiciliu cu furnizorul de servicii sociale cel mai potrivit și acreditat, în forma 
prevăzută de Ordinul Nr. 71/2005 al Ministerului 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, al cărui model este 
prezentat şi însuşit de către Consiliul Local al comunei Brădești, şi care se va anexa 
prezentei hotărâri, făcând parte integrantă din aceasta. 

(2) Durata contractului va fi de 12 luni de la 01.05.2020 până la data de 30.04.2021 
şi poate fi prelungită în condiţiile legii, prin act adițional, cu maxim 4 (patru) luni în anul 
2021, în limita resurselor financiare alocate cu această destinație, conform art. 165 din 
Normele Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, aprobat de HG nr. 395/2016, Norme modificate și completate prin HG nr. 
419/2018. În perioada de prelungire, limita valorică maximă lunară până la care pot fi 
suplimentate serviciile deja achiziționate, este de 1/12 din prevederile bugetului pentru anul 
2020. 

(3) Valoarea totală a serviciilor furnizate este, în totalitate 33,600.00 lei în perioada 
01.05.2020 - 30.04.2021, această valoare reprezentând contravaloarea costurilor serviciilor 
acordate beneficiarilor pe raza comunei Brădești, care necesită îngrijire şi asistență la 
domiciliu, însemnând în totalitate 600 ore de îngrijire (contravaloarea/ prețul unitar al unei 
ore de îngrijire profesională este de 56 lei). 

Art. 3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și cu semnarea contractului cu 
furnizorul de servicii sociale cel mai potrivit și acreditat se însărcinează primarul şi 
secretarul general al comunei Brădești, precum şi Biroul financiar, contabilitate şi urbanism 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești în comun cu 
responsabilul desemnat cu atribuții de asistență socială din aparatul de specialitate al 
primarului comunei. 

Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei cu 
primarul comunei Brădești, cu Biroul financiar, contabilitate şi urbanism  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești şi cu Prefectul judeţului Harghita, 
în vederea exercitării controlului de legalitate, respectiv se publică pe pagina de internet la 
adresa: www.fenyedkozseg.ro și se afișează la Primăria comunei Brădești, în spațiul 
accesibil publicului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Brădeşti, în şedinţa ordinară din 
29.04.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ,  cu un număr de 11  voturi pentru - din numărul total de 11 consilieri locali în 
funcţie - la şedinţă fiind prezenţi 11 consilieri locali. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      CSERGŐ DÉNES 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești, 
BESENYEI-MOLNÁR ANDREA-BEÁTA 
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