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RAPORT
lo proiectul de hotdrdre privind oprobared costului mediu lunor gi a cuantumului

contribuliei lunare de intrelinere a persoanelor vdrstnice i.ngrijite in Cdminul pentru
persodne vdrstnice "ing. Vadim Rusu" comund Baldciu gi in Centrul pentru persoane

vdrstnice Fierbinti Tdrg, judeful lalomi,ta, pentru dnul 2075

Comisia pentru muncd, sdndtate, asisten,td sociald gi fomilie intrunitd in geQipld
tegot constituitd in dota de 09.72.2074,ora 1000 Tiind prezenli un numdr de 1- -
consilieri judefeni, membri- ai comisiei, a luot in disculie proiectul de hotdrdre privind
aprobarea costului mediu lunor 5i a cuantumului contribuliei lunore de intrelinere a
persoanelor vdrstnice ingrijite in Cdminul pentru persoone vdrstnice "ing. Vadim Rusu"
comuno Balociu giin Centrul pentru persoane vdrstnice Fierbinli Tdrg, judelul lolomifo,
pentru snul 2075

in urma onolizei realizate gi o dezbqterilor ce aiu ovut loc, astfel cum au fost
consemnate in procesul - verbal de gedinfd, s-o hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condi;iile de legalitate gi oportunitate gi de asemeneo, nu au fost formulate
amendamente sau propuneri de modificore o conlinutului proiectului de hotdrdre sus-
menlionat.

Avdnd in vedere rezultatul dezbaterilor gi voturile exprimote, in temeiul prevederilor
art. 54 alin. ft) cu trimitere la art.98 din Legea nr. 215/2001, republicotd, cu modificdrile
gi completdrite ulterioore, Comisia pe$u muncd, sdndtate, asistenld sociald gi fomitiei
avizeozd fovorabil cu un numdr de j voturi PENTRU, proiectul de hotdrdre privind
oprobarea costului mediu lunor gi a cuantumului contribuliei lunare de intrelinere a
persoanelor vdrstnice ingrijite in Cdminul pentru persoone vdrstnice "ing. Vadim Rusu"
comuno Balaciu gi in Centrul pentru persoone vdrstnice Fierbinli Tdrg, judelul lalomi,ta,
pentru anul 2075 5i propune consiliului jude.tean adoptarea lui in forma gi conlinutul
prezentote spre d ezbote reo comisiei.
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