ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com
HOTĂRÂRE NR.50
DIN 23.08.2018
Privind aprobarea tarifului de 250 lei /lună pentru acordarea de servicii în cadrul centrului de
asistență după programul școlar de tip after school –U.A.T ,comuna Cleja,județul Bacău,elevilor
care provin din familii ale căror venituri depășesc 530 lei /lunar membru familie
Consiliul Local al comunei Cleja,județul Bacău întrunit în data de 23.08.2018 în ședința
extraordinară,potrivit art.39 alin(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală
,republicată ,cu modificările si completările ulterioare
Având în vedere:
-referatul structurii de resort –compartiment asistență socială, nr.716/20.08.2018,aprobat de către
primar;
-referatul de aprobare al primarului ,nr.5707/20.08.2018,în calitate de inițiator al proiectului de
hotărâre,expunerea de motive a primarului comunei Cleja,județul Bacău nr.5708/20.08.2018 prin
care se arată necesitatea, oportunitatea,legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri privind
aprobarea aprobarea tarifului de 250 lei /lună pentru acordarea de servicii în cadrul centrului de
asistență după programul școlar de tip after school –U.A.T ,comuna Cleja,județul Bacău,elevilor
care provin din familii ale căror venituri depășesc 530 lei /lunar membru familie,în cadrul ședinței
Consiliului Local din 23.08.2018;
prevederile: art.121 alin(1) și alin.(2) din Constitutie, art.20 si art.21 lit.’’m” din Legea cadru a
descentralizarii nr.195/2006 modificată și completată, art.3 şi art.4 din Carta europeană a
autonomiei locale ,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1958,ratificată prin Legea 199/1997, art
7 (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională,cu modificările si completările
ulterioare art.7 alin(2),din Codul Civil ,cu modificările și completările ulterioare,art.5
alin.(1),alin(2) și alin(3) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului ,modificată și completată,art.73 și art.74 alin(2) din Legea asistenței sociale
nr.292/2011,modificată și completată ,art.8 alin. ( 1 ) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,art.23, art. 36 alin. (2) lit. „d”,alin(6)
lit.”a”pct.1 și alin(9),art.61,art.62 alin(1),art.63 alin(1)lit”e’,art.128 alin(2)din Legea
nr.215/2001,privind administrația publică locală ,republicată în anul 2007,modificată și
completată si raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei
Cleja,județul Bacău,nr 5849,5850,5851 din 23.08.2018
În baza art.45 alin.(1) art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,privind
administrația publică locală ,republicată în anul 2007,cu modificările ulterioare.
HOTĂRAȘTE:
Art.1.Se aprobă tariful de 250 lei /lună pentru acordarea de servicii în cadrul centrului de
asistentă după programul școlar de tip after school –U.A.T ,comuna Cleja,județul Bacău,elevilor
care provin din familii ale căror venituri depășesc 530 lei /lunar membru familie,ca urmare a
referatului structurii de resort –compartiment asistență socială,nr.716/20.08.2018.
Art.2. Primarul comunei Cleja şi personalul aferent compartimentului de resort-asistență socială
din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri,conform prevederilor legale,care reglementează acest aspect.
Art.3 Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație de cei interesați în condițiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările si completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului-judetul Bacău primarului
comunei Cleja ,compartimentului de resort-asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și va fi adusă la cunostința publicului ,conform prevederilor legale ,care reglementează
acest aspect
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13 voturi “pentru”,0 voturi”abțineri”,0 voturi “împotrivă”,consilieri prezenți 13,consilieri în funcție 15

