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HOTĂRÂREA NR. 10 

Din data de 18 februarie 2020   

Privind modificarea costului mediu lunar pentru un beneficiar și aprobarea plafonului 

maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor de îngrijire socială la 

domiciliu a persoanelor vârstnice 
 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 

februarie 2020  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 335 din 28.01.2020 al primarului comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 497 din 07.02.2020 al Compartimentului juridic și resurse 

umane; 

- raportul de avizare nr. 606 din 17.02.2020 al comisiei de specialitate; 

- Adresa Asociației Culturală ,,Banffy” Boghiș nr. 12311 din 31.12.2019;  

- prevederile art. 12 alin. (3), (4) și (5) și art. 121 din OG nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor OG nr. 68/2003 

privind serviciile sociale, aprobată prin HG nr. 539/2005;  

- prevederile art. 2 și art. 3 din Ordinul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei 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 art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și ale alin. 7 lit. b) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

 În temeiul art. 139 alin. (1)  și al art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare     
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Începând cu luna martie 2020 se stabilește costul mediu lunar al serviciilor 

sociale de îngrijire socială la domiciliu al persoanelor vârstnice la suma de 312 lei pentru un 

beneficiar. 

 Art.2. Se aprobă plafonul maxim de 6240 lei/lună pentru cheltuielile lunare aferente 

furnizării serviciului de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice. 

 Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 

Tribunalului Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 

Boghiș. 

 Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului Judeţului  Sălaj; 

 Primarul Comunei Boghiș; 

 Asociația culturală Banffy; 

 Cetățenii prin afișaj; 

 Dosarul ședinței. 
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