
             ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 20/2020 

privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între Judeţul Covasna prin 

Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Covasna prin 

consiliile locale care participă la cofinanţarea serviciilor sociale acordate în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2020 

 

 Consiliul Judeţean Covasna,  

 întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 23 ianuarie 2020; 

 analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat 

între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul 

Covasna prin consiliile locale care participă la cofinanţarea serviciilor sociale acordate în 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2020, 

având în vedere: 

- Raportul comun al Direcției Economice și al Direcţiei Juridice și Dezvoltarea 

Teritoriului, 

- Avize ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- H.G. 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, 

- H.G. 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,  

- H. G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 

- Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 

1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu 

handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau 



de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei 

lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice 

pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, 

 - Hotărârea Consiliului Județean Covasna  nr. 19/2020 privind stabilirea nivelului 

contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități, precum și a persoanelor 

vârstnice la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2020, 

în baza art. 173 alin. (1) lit. „f” şi alin. (5) lit. „b”, şi în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completarea ulterioară 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modelul Contractului pe baza căreia vor fi încheiate între Judeţul 

Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Covasna prin 

consiliile locale convenţii pentru participarea acestora la cofinanţarea serviciilor sociale 

acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 

pe anul 2020, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Nivelul contribuţiei datorate de consiliile locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale din care provine copilul/tânărul instituţionalizat sau aflat la asistent maternal 

profesionist, persoana cu dizabilitate instituționalizată, respectiv persoana vârstnică care 

beneficiază de protecţie este stabilit în Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 19/2020. 

 Art. 3. Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Covasna va asigura 

încheierea contractului cu fiecare unitate administrativ-teritorială din județul Covasna, 

urmărirea încasării acestei contribuţii la finanţarea activităţilor de  îngrijire şi protecţie a 

copilului/tânărului instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, persoana cu 

dizabilitate instituționalizată, respectiv persoana vârstnică care se află  în evidenţa Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, conform legii. 

 Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţia 

economică în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia  Copilului 

Covasna. 

Sfântu Gheorghe, 23 ianuarie 2020 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

                            Contrasemnează, 

Secretarul general al județului Covasna, 

VARGA Zoltán 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

 - 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna; 

 - 2 ex. la Compartimentul administraţie publică; 

- 1 ex. la Direcția Economică; 

- 1 ex. la Direcţia Juridică și Dezvoltarea Teritoriului; 

 - 1 ex. la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 - câte un exemplar consiliilor locale, prin grija Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna. 

  

          SzIA 
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Anexă la Hotărârea nr. 20/2020 

 

 

CONTRACT NR ._______/2020 

ÎNTRE JUDEŢUL COVASNA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA, DIRECȚIA 

GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI COVASNA ŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI __________________ 

  

 

1.Părţile contractante: 

1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în municipiul Sf. 

Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4, cod poştal 520008 tel-fax: 0267/351228 Cod fiscal 4201988, Cont 

trezorerie RO27TREZ25621330250XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Sf. Gheorghe, 

reprezentat prin Tamás Sándor – preşedinte şi Veres János – director executiv, în calitate de 

beneficiar, 

2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Covasna, cu sediul în 

Sf. Gheorghe, str. Presei, nr. 8/A, jud. Covasna, reprezentat de Vass Maria în calitate de 

director general,  cont nr. RO46TREZ24A680600200109 deschis la Trezoreria municipiului Sf. 

Gheorghe 

 şi 

3. Comuna ___________prin Consiliul local al comunei ______________ reprezentat 

prin dl. ___________ în calitate de primar, cont nr. __________________ deschis la Trezoreria 

orașului __________, au convenit la încheierea prezentei convenţii în următoarele condiţii:  

 Art.1. Definirea scopului Contractului 

1.1. În vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor legale ce le revin autorităţilor 

administraţiei publice locale, judeţul Covasna prin Consiliului Judeţean Covasna, s-a hotărât 

încheierea Contractului referitoare la alocarea fondurilor necesare în vederea suportării unei 

cote părţi din costul anual pentru o persoană cu dizabilitate instituţionalizată din judeţ, în 

conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- H.G. 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, 

- H.G. 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, 

- H. G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 



 

 

- Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 

1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap 

asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii 

acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere 

datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte 

cu handicap sau de susţinătorii acestora, 

 - Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ____/2020 privind stabilirea nivelului 

contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor 

vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2020,  

Art.2. Obiectul Contractului 

2.1. Contractul are ca obiect finanțarea: 

- activităţii de asistență socială a persoanelor cu handicap internate în centrele de îngrijire 

și asistență socială, respectiv în centrele de reabilitare, recuperare din judeţul Covasna și din 

alte județe, din partea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, de unde provin 

persoanele cu dizabilitate instituționalizate. 

- activităţii de protecţie a copilului/tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi 

maternali profesionişti din judeţul Covasna, din partea autorităţilor administraţiei publice 

locale din judeţ, de unde provin copiii instituţionalizaţi; 

- activităţii de asistență socială a persoanelor vârstnice internate în centrele de îngrijire și 

asistență socială din judeţul Covasna, din partea autorităţilor administraţiei publice locale din 

judeţ, de unde provin persoanele cu dizabilitate instituționalizate. 

2.2.Cuantumul contribuţiei datorate de comunităţile locale din care provine persoana cu 

dizabilitate instituţionalizată se prezintă astfel: 

 

Categoria 

beneficiarului 

Tipul 

serviciului 

Obligaţia de plată Contribuţie/

persoană/ 

lună 

Copil /tânăr 
protejat în 

sistem 

(beneficiar al unei 

măsuri speciale de 

protecţie) 

Rezidenţial/ 
Asistență 
maternală 

 

Consiliile locale de la locul de 
provenienţă al beneficiarului 

280 lei 

 
Centre de zi 

 

Consiliile locale de la locul de 
provenienţă al beneficiarului 

 

150 lei 

Centre de 
reabilitare 

Consiliile locale de la locul de 
provenienţă al beneficiarului 

 

190 lei 

Persoană cu 
dizabilitate 

   Rezidenţial 
(CIAPAD) 

Consiliile locale de la locul de 
provenienţă al beneficiarului 

 
 

420  lei 

Rezidenţial 
(CVIPAD) 

Consiliile locale de la locul de 
provenienţă al beneficiarului 

 
 

340 lei 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Beneficiarul serviciului social 
(CIAPAD; CVIPAD) dacă realizează 
venituri proprii,  
*din veniturile proprii lunare se deduc 
obligaţiile legale de întreţinere ale 
persoanei asistate, aflate în executare 
*din suma rămasă se deduce 30%, dar 
nu mai puţin de 300 lei, care se lasă la 
dispoziţia persoanei asistate, pentru 
cheltuieli personale, 
b) Susținătorul legal în diferite cote 
procentuale conf. art 4 din 
Metodologia stabilire a nivelului 
contribuţiei lunare de întreţinere         
datorate de adulţii cu handicap 
asistaţi în centre rezidenţiale, aprobată 
prin Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 
1887/2016, dacă realizează venituri pe 
membru de familie mai mari de 1450 
lei/lună. 

900 lei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezidențial 

public/privat 

(acordat în 

afara județului 

Covasna) 

a) Beneficiarul serviciului sau 
susținătorii legali, dacă realizează 
venituri proprii în condițiile 
menționate la rubrica precedentă, 
b) Consiliile locale de la locul de 
proveniență al beneficiarului, în 
cuantum de 1/2 din costul efectiv sau 
din diferența până la costul efectiv,  în 
situația în care beneficiarul sau 
susținătorul legal nu realizează 
venituri sau participația acestora nu 
atinge pragul acestui cost. 

Cost efectiv  
 

Persoană 
vârstnică 

Rezidenţial 
 

Cămin pentru 
persoane 
vârstnice 
Hăghig 

a) În principal aparţine beneficiarului 
(fără a depăşi 60% din veniturile 
acestuia) în concurs cu susţinătorul 
legal dacă realizează venit lunar pe 
membru de familie mai mare decât 
valoarea netă a salariului de bază 
minim brut pe țară garantat în plată, 
stabilit potrivit legii, 

b) Susținătorii legali pot acoperi din 

veniturile proprii contribuţia lunară 

integrală printr-un angajament de 

plată,  

c) Consiliile locale de la locul de 

provenienţă al beneficiarului, în 

cuantum de 50%, atât în situația în 

2.744 lei 



 

 

care acesta din urmă nu are venituri şi  

nici susţinători legali, cât și pentru 

diferența de până la 2.744 lei în cazul 

în care contribuția beneficiarului 

respectiv a susținătorilor legali nu 

atinge acest prag.  

d) În situația în care beneficiarul nu 

are domiciliul în județul Covasna, 

costul serviciului social va fi suportat 

integral de către acesta sau împreună 

cu aparținătorul legal, respectiv 

autoritatea publică locală care 

formulează propunerea de acordare a 

serviciului social.     

 
 

 

 

Art.3. Durata Contractului  

3.1. Contractul este valabil pe anul 2020 cu posibilitate de prelungire cu acordul părţilor, 

prin act adiţional. 

Art.4. Participarea consiliului local la finanțare 

4.1. Consiliul local al comunei ____________________ pentru realizarea obiectului 

prezentei contract participă la finanţarea costului anual pentru copii/tineri instituționalizați 

sau aflați la asistenți maternali profesioniști/persoane cu dizabilităţi/persoane vârstnice 

instituţionalizate, cu suma arătată la pct. 2.2, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. _____/2020, pentru numărul de asistați în sistem, care provin din unitatea 

administrativ-teritorială ____________ şi se află în evidenţa Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna, în luna precedentă plăţii.  

 Situaţia numărului de asistați care beneficiază de protecţie se va comunica lunar la 

Consiliul local al comunei ________ de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia 

Copilului Covasna, până la data de 05 a fiecărei luni în care urmează a se face plata. 

Art.5. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

5.1. Pe baza comunicării Direcției Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului 

Covasna privind situația numărului de asistați care beneficiază de protecție, Consiliul 

Județean Covasna până la data de 10 a fiecărei luni va emite factură în acest sens Consiliului 

local al comunei __________. În cazul în care  Consiliul local al comunei ________ figurează în 

evidențele contabile cu datorii aferente anilor precedenți, acestea vor fi facturate odată cu 

prima factură. 

5.2. Consiliul local al comunei _________ se obligă să vireze, până la data de 30 a fiecărei 

luni, în contul Consiliului Judeţean Covasna RO27TREZ25621330250XXXXX deschis la 

Trezoreria municipiului Sf. Gheorghe, contribuţia lunară pentru persoanele cu dizabilitate 

instituționalizate aflate în evidenţa Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia 

Copilului Covasna, în luna precedentă plăţii. Sumele virate vor fi urmărite prin Direcţia 

economică în calitate de compartiment de specialitate în cadrul Consiliului Judeţean Covasna. 

 5.3. Consiliul Judeţean Covasna se obligă să încaseze, gestioneze şi utilizeze exclusiv 

pentru activitatea de asistență socială sumele provenite de la autorităţile administraţiei publice 



 

 

din unităţile administrativ teritoriale de unde provin persoanele instituţionalizate sau aflaţi la 

a.m.p. 

5.4. Neplata contribuţiei lunare în termenul stabilit atrage plata de majorări de întârziere 

pentru contribuţia lunară neplătită, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu privire 

la stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 

bugetare. 

 

Art.6. Încetarea şi modificarea Contractului.  

6.1. Prezentul contract poate înceta prin acordul părţilor . 

 Denunţarea unilaterală a convenţiei este interzisă. 

6.2. Modificarea contractului se poate realiza cu aplicarea legislaţiei române, cu acordul 

părţilor, prin act adiţional. 

6.3.În cazul în care una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate la termenele 

fixate, este considerată de drept pusă în întârziere, urmând a răspunde conform 

reglementărilor Codului civil în materie. 

Art.7. Răspunderea contractuală 

7.1.Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea necorespunzătoare a 

vreuneia din clauzele contractului, partea vinovată se obligă să plătească daune în cuantum 

de 0,1% din suma datorată/zi de întârziere. 

Art.8. Reglementarea litigiilor 

8.1. Orice litigiu sau neînţelegere apărute în legătură cu executarea sau interpretarea 

prezentei convenții va fi soluţionată pe cale amiabilă. 

8.2. Dreptul aplicabil este dreptul român. 

Art.9. Dispoziţii finale 

9.1.Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

Judeţul Covasna prin                                                     Comuna __________ 

Consiliul Judeţean Covasna                prin Consiliul local al comunei 

_________ 

Preşedinte                 

Tamás Sándor 

                      

                                                                                               Primar 

Direcţia Economică      ______________ 

Veres János,                                                                                 

 

Contabil 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

Şi Protecţia Copilului Covasna                                                                      

Director General,  

  Vass Maria                                                                        


