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HOTĂRÂREA NR.32 

din 27 februarie 2014 

 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor 

oferite prin unitățile/serviciile/centrele aflate în structura Direcției   

Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2013  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr. 4.198/17.02.2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, privind necesitatea stabilirii costului mediu lunar 

de întreţinere, pentru anul 2013, la nivelul serviciilor sociale destinate protecţiei 

drepturilor copilului si celor destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi din 

subordinea/structura acesteia, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art. 5 din H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale,  

În temeiul art.91 alin.(1), lit. ”d”, alin.(5), lit.”a”, pct. 2 şi al art.97 alin.(1) din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de  întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite 

prin unitățile/serviciile/centrele aflate în structura Direcției   Generale de Asistență 

Socială și Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2013, potrivit Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.  

 

 

PREŞEDINTE                             Contrasemnează 

Ciprian Dobre              SECRETAR

                                                Paul Cosma 

                       

                       

  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/expmot_hot013_2009.doc
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar 
al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în structura Direcţiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2013 
 
 
 
 Având în vedere prevederile art. 5 alin. 1 din H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru serviciile sociale potrivit cărora: 

“Pentru asigurarea transparenţei privind utilizarea fondurilor alocate şi 
administrarea acestora, furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a 
face publice informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate.” 

Subscrisa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, a 
utilizat, pentru stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar, la nivelul 
serviciilor sociale destinate protecţiei drepturilor copilului si celor destinate persoanelor 
adulte cu dizabilităţi, datele privind cheltuielile de personal, bunuri şi servicii efectuate 
de subunităţile/serviciile/centrele respective în anul bugetar 2013, conform anexei, la 
prezenta. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării proiectul de hotărâre, 
Consiliului Judeţean Mureş, privind stabilirea costului mediu lunar de 
întreţinere/beneficiar, pentru anul 2013, la nivelul serviciilor sociale destinate protecţiei 
drepturilor copilului si celor destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi din 
subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Mureş. 
 

 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
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