R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Convenției de Cooperare între Consiliul Local Huedin și Fundația Creștină
Diakonia Cluj, privind prestarea serviciului de ingrijire medicală și socio - medicală la domiciliu pentru
persoanele vârstnice, bolnave și/sau dependente din orașul Huedin și localitatea componenta Bicalatu,cat
si alte servicii sociale pentru categorii vulnerabile si aprobarea alocarii unei sume în cuantum de 2.000 lei/
lună, pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, pentru susținerea desfășurării activității Fundației Creștine
Diakonia Cluj
Consiliul Local Huedin intrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2020
Având în vedere adresa nr. 14/20.01.2020 a Fundației Creștine Diakonia Cluj, înregistrată sub nr.
729/22.01.2020, prin care solicită aprobarea încheierii unui nou acord cooperare, privind asigurarea
spațiului desfășurării programului socio-educațional și socio-medical pentru desfășurarea proiectului de
incluziune a romilor și altor categorii aparținând grupurilor vulnerabile în orașul Huedin, respectiv
referatul nr. 729/28.01.2020 înaintat de compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei orașului
Huedin.
Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 907/28.01.2020 inainat de primar si avizat de
comisia pentru activitati economico – financiare la sedinta din data de 31.01.2020.
Ținând seama de prevederile H.G nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, art.
129, alin.1, 2, lit.b,c,, alin.4, lit.d, alin.6,lit.c, si art. 196 alin.1, lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ.
H OTARASTE
Art. 1. Se aprobă Convenția de Cooperare între Consiliul Local Huedin și Fundația Creștină
Diakonia Cluj, privind prestarea serviciului de ingrijire medicală și socio - medicală la domiciliu pentru
persoanele vârstnice, bolnave și/sau dependente din orașul Huedin și satul Bicalatu, respecitv pentru
funcționarea unui program de incluziune socială și școlară a copiilor romi și din alte categorii vulnerabile
printr-un program de tip afterscool, în spațiile puse la dispoziție în cadrul Liceului Tehnologic Vladeasa
Huedin pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă alocarea unei sume în cuantum de 2.000 lei/ lună, pe perioada 01.01.2020 –
31.12.2020, pentru susținerea desfășurării activității Fundației Creștine Diakonia Cluj, cf. obiectivelor
prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Fundația Creștină Diakonia
Cluj, Compartimentul Asistenta Sociala si Directia económica din cadrul Primarei Huedin.
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