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H O T Ă R Â R E   

privind aprobarea decontării facturilor de plată a serviciilor de recuperare medicală de 

specialitate pentru copiii încadrați în grad de handicap grav din oraşul Techirghiol 

 

 

 Consiliul Local al Oraşului Techirghiol, întrunit în ședința din data 17.12.2020. 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-nul 

primar – Iulian-Constantin Soceanu, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1,3 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială nr. 20996/11.12.2020; 

- H.C.L. nr. 236/2019, privind aprobarea decontării facturilor de plată a serviciilor de 

recuperare medicală de specialitate pentru copiii încadraţi în grad de handicap din oraşul 

Techirghiol; 

- Prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 9, art.16, art. 17, art. 18, lit. 

a) şi art. 19, lit. g) şi h), Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 273/2006,  privind finanțele publice locale, 

 Văzând prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d), alin. 4, lit. a), alin. 7, lit. b) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 În temeiul prevederilor art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Se aprobă decontarea facturilor privind serviciile medicale de recuperare 

medicală de specialitate pentru copiii încadrați în grad de handicap grav din orașul Techirghiol 

pentru anul 2021. 

Art. 2 - Suma maximă decontată pentru anul 2021 este de 2.000 lei/lună/beneficiar, în 

baza documentelor justificative, în condițiile legii. 

Art. 3 – Secretarul General al Orașului va face publică prezenta hotărâre prin afișaj şi o 

va comunica persoanelor şi instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abțineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi - 17.12.2020. 

 Nr. 152. 
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