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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea cuantumului lunar al contribuţiei de întreţinere  

în Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate  

sau de susţinătorii legali ai acestora  

 

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 31 martie 2021, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai privind 

modificarea cuantumului lunar al contribuţiei de întreţinere în Centrul de asistenţă 

medico-socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali 

ai acestora, nr.12/P.H./23 martie 2021, avizat de comisia Buget-finanţe,   administrarea 

domeniului public şi privat  şi comisia Juridică, protecţie socială, sănătate şi familie ale 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.1774/23 martie 2021 şi 

Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate 

al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.1801/24 martie 2021, 

- adresa Centrului de asistentă medico-socială Valea lui Mihai, nr.32/29 

ianuarie 2021, înregistrată sub nr.7/CL/01 februarie 2021 prin care solicită aprobarea 

modificării contribuţiei de întreţinere lunară a asistaţilor beneficiarilor de servicii oferite 

de Centrul de asistenţă medico-socială sau a susţinătorilor legali ai acestora,  

- prevederile art.8 lit. b din Normele privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială aprobate prin H.G. nr. 412/2003 şi ale 

art.10 alin.(4) lit. b din Instrucţiunile nr.1/2013 de aplicare a Normelor privind 

organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităților de asistenţă medico-sociale,  

- prevederile H.G. nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei 

zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private 

de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi 

persoanelor vârstnice, 

În baza art.129 alin.(2) lit. d, alin. (7) lit. b şi art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Modificarea, cu începere de la data de 01 aprilie 2021  a cuantumului 

lunar a contribuţiei de întreţinere în Centrul de asistenţă medico-sociale din Valea lui 

Mihai datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora, după cum 

urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Specificație  

lei/persoană/ 

lună  

1. Asistaţi cu domiciliul în oraşul Valea lui Mihai 900 

2. Asistaţi cu domiciliul în altă localitate 1.400 

 

Art.2: Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează conducerea Centrului de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai. 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 

oraşului Valea lui Mihai  

- Centrul de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai 

- se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro     

- la dosar 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        Contrasemnează pentru legalitate:                                     

            Chiş Gheorghe-Cristian                                   SECRETARUL GENERAL 

                                     AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                       Todor Maria  

 

Nr.19 din 31 martie 2021   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 

                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ    
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