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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. __

privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreținere a
persoanelor vârstnice îngrijite în Căminulpentru persoane vârstnice "ing. Vadim Rusu” comuna
Balaciu şi în Centrulpentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2021

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr9/22 /ad-A4/4p.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Examinând:
- Raportul nr. 20892/08.12.2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului
Ialomiţa ;

- Raportul comun nr. 2160ao20- G_din 42..2020
41.
al Direcţiei Buget Finanţe şi

Compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii şi Instituţii Publice Subordonate;
- Avizul nr.
din
„2020 al Comisieieconomico-financiare şi agricultură;

- Avizul nr.

şifamilie,
În conformitate cu :

din

„2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială

- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 37/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 93, art. 101 și art. 102 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 24 şi art. 23 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a
nevoilor persoanelor vârstnice;
- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codulfiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codulcivil, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

- prevederile art. 728 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările

ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 933/2019 pentrustabilirea salariului de bază minim brut

pe țară garantatîn plată,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE
Art.1(1) Costul mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru
persoane vârstnice “ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice FierbinţiTârg, județul Ialomiţa, pentru anul 2021, se stabileşte, după cum urmează:
- pentru persoane dependente (gradele IA, IB și IC) — 4.413 lei / lună / beneficiar;

- pentru persoane semidependente (gradele IIA, IIB și IIC) — 2.876 lei / lună / beneficiar;
- pentru persoane independente (gradele IIIA, IIIB și IIIC) — 2.840 lei / lună / beneficiar.

(2) Sumele prevăzute la alineatul (1) cuprind totalitatea cheltuielilor curente, exceptând sumele
primite de la Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale

personalului medical şi a medicamentelor.

Art.2(1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminul pentru
persoane vârstnice “ing. Vadim Rusu” Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg,

judeţul Ialomița, precum şi susținătorii legali ai acestora care realizează venituri, au obligația să plătească
lunar o contribuție de întreținere, stabilită în condiţiile legii, după cum urmează:
- persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de
întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşicostul
mediu lunar de întreținere aprobat pentrufiecare cămin,
- diferența până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de
către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru

de familie, în cuantum mai mare de 1.346 lei reprezentând valoarea netă a salariului de bază minim brut pe

fară garantat în plată.
(2) Se împuternicește Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa să

modifice corespunzător cuantumul de 1.346 lei odată cu modificarea valorii nete a salariului de bază

minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărâre de Guvern.

Art.3 În toate situaţiile în care veniturile persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru
persoane vârstnice "ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice FierbinţiTârg, judeţul Ialomiţa, precum şi ale susținătorilor legali ai acestora sunt insuficiente pentru acoperirea
costului mediu lunar, sumele necesare completării diferențelorse asigură din bugetuljudeţului Ialomita.
Art.4 Persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice “ing. Vadim Rusu”
comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg, județul Ialomița, care nu au
venituri şi nici susținători legali, precum şi susținătorii legali ai acestora care nu au venituri, nu
datorează plata unei contribuţii de întreținere, aceastafiind asigurată din bugetuljudețului Ialomița.
Art. 3(1) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice
şi/saua susținătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de
reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susținătorul legal.
(2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
(3) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabilişi prin
hotărârejudecătorească.
Art. 6 Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru defamilie sunt
prevăzute în anexa careface parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 01.01.2021.
Art. 8 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe şi Compartimentului Coordonare Societăţii, Servicii şi
Instituţii Publice Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomita şi

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa și, spre ştiinţă, Instituţiei
Prefectului — Judeţul Ialomiţa, urmând săfie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomita.
PREȘEDINTE

MARIAN PAVEL

Consiliul Judetean Ialomita
|

IA
| | |

Avizat
Secretarul General al Județului Ialomița

Adrian, Rpbert IONESCU

|

Anexa

la Hotararea CJ Ialomiţa nr

din

„2020

CATEGORIILE DE VENITURI

-“Juate în calculla stabilirea venitului lunar pe membrudefamilie pentru Căminul pentru
persoane vârstnice "Ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi Centrul pentru persoane vârstnice

Fierbinţi Târg, județul Ialomița, pentru anul 2021

J. venituri din salarii și alte drepturi salariale
2. venituri din activități independente
3. venituri realizate de asistentul personalalpersoanei cu handicap

4. indemnizatii din activităţii desfăşurate ca urmare a uneifuncții de demnitate
publică

5. indemnizatii din activități desfășurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul
persoanelorjuridice fără scop patrimonial
6. venituri din pensii
7. indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber profesionist
8. venituri din cedareafolosinţei bunurilor
9. venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
10. indemnizatia de somaj
J1. venituri din alte surse realizate lunar.

ROMÂNIA

«

Memberat CIA Fogaratlan,

RIA SIMTEXx

CONSILIUL JUDEȚEANIALOMIȚA za
Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

,

-

i

Slobozia - Piaţa Revoluției Nr. 1

PREŞEDINTE

web: www,cicnet.ro

e-mail: cji&cicnet.ro

NrZ122 / 2020 7, /10-12.:2020
REFERATDE APROBARE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei
lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminulpentru persoane vârstnice
"ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrulpentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg,

județul Ialomiţa, pentru anul 2021

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomiţa se propune

aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreținere a persoanelor
vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice “ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în
Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg, județul Ialomiţa, pentru anul 2021.

Conform prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a
persoanelor vârsinice, republicată, cu modificările şi completiirile ulterioare, „costul mediu lunar

de întreținere se stabileşte anual de către consiliile judeţene, înainte de adoptarea bugetelor

proprii”.

Potrivit alin. (4) al articolului mai sus indicat, "costul mediu lunar de întreţinere trebuie să
asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate şi nu poate fi mai mic decât

standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii”. Standardele de
cost pentru serviciile sociale au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.426/2020, coroborate
cu gradele de dependenţă prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei
naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice. Astfel, îngrijirea persoanelor varstnice în
cămin se poaterealiza după cum urmează:
- persoanele încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC sunt îngrijite în secții pentru
persoane dependente;
- persoanele încadrate în gradele de dependenţă 114, 11B şi 1ICsunt ingrijite în secţii pentru

persoane semidependente;

- persoanele încadrate în gradele de dependenţă IIIA şi IIIB sunt ingrijite în secţii pentru
persoane independente.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița, prin Raportul
nr. 20892/08.12.2020, după detalierea situaţiei cu privire la persoanele internate în cele două
cămine și prezentarea situaţiei execuţiei bugetare în perioada noiembrie 2019 — octombrie 2020,

fundamentează calculul pentru costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din
Ciiminele Balaciu şi Fierbinţi Târg, pentru anul 2021.

Consiliul Judetean Ialomita

10000072712
0

În acest sens, propune ca în cadrul celor două centre costul mediu lunar de întreținere să

fie aprobatastfel:

- pentru persoane dependente (gradele IA, IB și IC) — 4.415 lei / lună / beneficiar,

- pentru persoane semidependente (gradele IA, IIB şi IIC) — 2.876 lei / lună / beneficiar;
- pentru persoane independente (gradele INA, IIIB şi IIIC) — 2.840 lei / lună / beneficiar.

Aceste costuri, așa cum du fost stabilite, vor asigura desfăşurarea în condiţii normale a

activităţii celor două centre, iar contribuția asistaților şi/sau a susținătorilor legali ai acestora se

face în condiţiile art. 25 alin. (5) — (8) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Obligaţiile de plată se vor stabili în baza unor angajamente de plată care, conform
prevederilorlegale, constituie titlu executoriu.

Constatând că sunt întrunite condiţiile oportunitate şi necesitate propun Consiliului
Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINIE,
MARIAN PAYE,

Tehnoredactat,

Dogaru Iulian
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RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a cuantumului
contribuţiei lunare de întreținere a persoanelor vârstniceîngrijite în
Căminul pentru Persoane Vârstnice “Ing. Vadim Rusu” Balaciuşi
în Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2021
Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi
completările ulterioare, reglementează competența consiliilor judeţene de a stabili anual costul
mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în cămine, înainte de adoptarea

bugetelor proprii.
Potrivit prevederilor H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale standardul de cost reprezintă suma minimă aferentă cheltuielilor anuale necesare
furnizării serviciilor sociale, calculată pentru un beneficiar/tipuri de servicii sociale, potrivit
standardelor minime de calitate şi/sau altor criterii prevăzute de lege, şi este utilizat pentru
determinarea sumelor alocate bugetelor locale din unele venituri ale bugetului de stat în vederea
furnizării serviciilor sociale.
Prin anexanr. 3 la hotărârea invocată pentru căminele pentru persoane vârstnicese stabilesc
standarde de cost/an pentru serviciile rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice astfel:
e

cămin pentru persoane vârstnice - destinate persoanelor vârstnice dependente, încadrate în
gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2090 pentru aprobarea
Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice - pentru o persoană
beneficiară 50.554 lei/an, respectiv 4.213 lei/lună;

e

cămin pentru persoane vârstnice - destinate persoanelor vârstnice semidependente, încadrate
în gradele dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare nevoilor
persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 - pentru o persoană
beneficiară 34.155 lei/an, respectiv 2.847 lei/lună;

e

cămin pentru persoane vârsinice — servicii destinate persoanelor vârstnice care nu sunt
dependente, încadrate în gradele de dependenţă IIIA şi IIIB, potrivit Grilei naţionale de

evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000
- pentru o persoană beneficiară 25.738 lei/an, respectiv 2.145 lei/lună.
În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa persoanele
vârstnice sunt îngrijite în două centre, respectiv Căminul pentru Persoane Vârstnice “Ing. Vadim

Rusu” Balaciu şi Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi Târg.
Conform prevederilor art. 25 alineatul 4 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice, costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului
standardelor minime de calitate și nu poatefi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin
hotarâre a Guvernului.
Acoperirea integrală a contribuţiei lunare se stabileşte, conform prevederilorart. 25 alineatul
5 din actul normativ invocat anterior, astfel:

> persoanele vârstnice care au venituri și suntîngrijite în cămine datorează contribuţia lunară
de întreţinere în cuantum de pânăla 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se
depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat;

> diferenţa pânăla concurența valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti
de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit
lunar, pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,stabilit potrivit legii.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa prin raportul nr.
20892/08.12.2020 fundamentează calculul şi propune aprobarea costului mediu lunar deîntreţinere
pentru cele două centre, pe grade de dependenţă, astfel:
O

pentru persoane vărsnice dependente 4.415 lei/lună/beneficiar;

o

pentru persoane vărsnice semidependente 2.876 lei/lună/beneficiar;

o

pentru persoane vărsnice care nu sunt dependente 2.840 lei/lună/beneficiar.

DIRECȚIA BUGET FINANŢE

Compartiment Coordonare Societăţi,
Servicii şi Instituţii Publice Subordonate

Director executiv,
Mihaela Moroianu /

Consilier,

Andreea Cristina Petrescu
Consilier,
Georgeta Iftim

MI
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privind fundamentareacalculului pentru costul mediu lunarde
intretinere pentru persoanele varstnice din Caminul Balaciu si Centrul
Fierbinti pentru anul 2021
Potrivit art. 24 alin.(1) privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele varstnice care dispun de venituri
proprii si sunt ingrijite in caminele organizate potrivit Legii nr.17/2000, precum si
sustinatorii legii ai acestora, au obligatia sa plateasca lunar o contributie de intretinere.
Alin.(2) al aceluiasi articolstabileste ca “persoanele varstnice care nu au venituri si
nici sustinatorii legali, nu datoreaza contributia de intretinere, aceasta fiind asigurata din
bugetele locale sau judetene, dupa caz, in limita hotarata de acestea”.
Prin OUG ar.34/30 iunie 2016, alin.(3) al art.24 precum si alineatele (3) si (4) ale
art.25 au fost abrogate, conducand astfel la o noua modalitate de stabilire a costului
mediu de intretinere in caminele pentru persoane varstnice, respectiv contributia de
intretinere a foststabilita la nivelul costului mediu de intretinere.
Costul mediu lunar de intretinere se stabileste anual de catre consiliile
locale/judetene, dupa caz, inainte de adoptarea bugetelor proprii.
Costul mediu lunar de intretinere se stabileste in funciie de gradul de dependentaal
persoanei varstnice ingrijite si are in vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale
caminului pentru persoane varstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul national

unic de sanatate, pentru finantarea drepturilor de personalale personalului medical si a
medicamentelor.
De asemenea, in conformitate cu art.25, alin (4) din Legea nr.17/2000, costul
mediu lunar de intretinere trebuie sa asigure indeplinirea nivelului standardelor minime
de calitate si nu poatefi mai mic decat standardul minim de cost aprobat prin hotarare a
Guvernului, in conditiile legii. Standardul minim de cost pentru serviciile sociale
rezidentiale destinate persoanelor varstnice este prevazut in HG nr.426/27 mai 2020 pe
trei grade de dependenta:

IM

Consiliu! Judetean talomita

00073;

-

gradul I — persoanevarstnice dependente — 4213 lei/luna/beneficiar;
gradul II — persoanevarstnice semidependente — 2847 lei/luna/beneficiar;
gradul III — persoane varstnice care nu sunt dependente — 2145
lei/luna/beneficiar.
In cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomita, persoanele varstnice sunt ingriţite in doua centre:
Caminul pentru persoane varstnice Balaciu si Centrul pentru persoane varstnice Fierbinti.
Incadrarea persoanelor varstnice in grade de dependenta s-a efectuat potrivit Grilei
nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, aprobata prin Hotararea
Guvernului nr. 886/2000.
Pentru stabilirea nivelului contributiei de intretinere pe grade de dependenta s-au
luat in calcul cheltuielile de functionare in perioada noiembrie 2019 — octombrie 2020,
ponderea medie a numarului persoanelor incadrate in cele 3 grade de dependenta, precum
si cheltuielile suplimentare cu materialele igienico-sanitare, pe fiecare camin, astfel:
Caminulpentru persoane varstnice Balaciu

In cadrul acestui centru se afla internate 70 persoane varstnice, care in conditiile
art.18 alin (3) din Legea 17/2000 republicata, se defalcaastfel:
- 27 persoane dependente;
- 30 persoane semidependente;
- 13 persoane care nu sunt dependente.
Avand in vedere analiza executiei bugetare in perioada noiembrie 2019 —
octombrie 2020 din toate sursele de finantare (alocatii bugetare, incasari din contributii
lunare, donatii), rezulta un cost mediu deintretinere repartizat pe cele trei grade, astfel:
- 3991 lei/luna/beneficiar pentru persoane dependente(gr.]);
- 2852 lei/luna/beneficiar pentru persoane semidependente (gr.Il);
- 2825 lei/luna/beneficiar pentru persoane care nu sunt dependente(gr. III).
Situatia costului mediu realizat in perioada noiembrie 2019 — octombrie 2020 este
prezentata in Anexanr.1.
Mentionam ca in aceasta perioada, la Caminul pentru persoane varstnice Balaciu
s-a incasat suma de 849.084 lei, reprezentand incasari din contributiile beneficiarilor
si/sau a sustinatorilor legali, inregistrandu-se astfel un procent de 31% din bugetultotal al
caminului, avand 16 cazuri de beneficiari care nu realizeaza nici un venit si 10 cazuri cu

plata integrala.

Centrul pentru persoane varstnice Fierbinti

In cadrul acestui centru se afla internate 44 persoane varstnice, care in conditiile

art.18 alin (3) din Legea 17/2000 republicata, se defalcaasitel:

- 19 persoane dependente;
- 23 persoane semidependente;
- 2 persoanecare nu sunt dependente.
Avand in vedere analiza executiei bugetare in perioada noiembrie 2019 —
octombrie 2020 din toate sursele de finantare (alocatii bugetare, incasari din contributii
lunare, donatii), rezulta un cost mediu de intretinere repartizat pe cele trei grade,astfel:
- 4830 lei/luna/beneficiar pentru persoane dependente(gr.I);
- 2900 lei/luna/beneficiar pentru persoane semidependente (gr.I1);

- 28585lei/luna/beneficiar pentru persoane care nu sunt dependente (gr.IIT).
Situatia costului mediurealizat in perioada noiembrie 2019 — octombrie 2020 este
prezentata in Anexa nr.2.
Mentionam ca in aceasta perioada, la Centrul pentru persoane varstnice Fierbinti
s-a incasat suma de 294.525 lei, reprezentand incasari din contributiile beneficiarilor
si/sau a sustinatorilor legali, inregistrandu-se astfel un procent de 15% din bugetultotalal
caminului, avand 13 cazuri de beneficiari care nu realizeaza nici un venit si un caz cu

plata integrala,
In concluzie, rezulta un cost mediu lunar realizat pe grade de dependenta, pe
cele doua centre, astfel:
Centrul

Balaciu
Fierbinti
Media

Gr]
dependenti

3991
4839
4415

Gr.Il
semidependenti

2852
2900
2876

-lei/luna/beneficiarGr.Il
care nu sunt dependenti

2825
2855
2840

Potrivit prevederilor art.25 alin (5) din Legea 17/2000, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, acoperirea valorii integrale a contributiei lunare se stabileste
astfel:
- persoanele varstnice care au venituri si sunt ingrijite in camine datoreaza
contributia lunara de intretinere in cuantum de pana la 60% din valoarea
veniturilor personale lunare, fara a depasi costul mediu lunar de intretinere
aprobat;
- diferenta pana la concurenta valorii integrale a contributiei lunare de intretinere
se va plati de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in

-

camine, daca realizeaza venit lunar, pe membru de familie in cuantum mai mare
de 1346 lei, in conformitate cu prevederile H.G. 935/13 decembrie 2019, a
OUG nr. 34/iunie 2016, precum si a HCJ nr.173/17.12.2019;

sustinatorii legali pot acoperi din veniturile proprii contributia lunara integrala
printr-un angajament de plata;
categoriile de venituri luatein calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de
familie sunt:
1. venituri din salarii și alte drepturi salariale;

3, venituri realizate de asistentul personal al persoaneicu handicap ;
4. indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcții de demnitate
publică;
5. indemnizaţii din activități desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul
persoanelor juridice fără scop patrimonial;
6. venituri din pensii;
7. indemnizaţia lunară pentru activitateade liber profesionist;
8. venituri din cedareafolosinţei bunurilor;
9. venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

10. indemnizaţia de şomaj;
11. venituri din alte surse realizate lunar.

Conform art.729 din Codul de Procedura Civila republicat (Legea nr.134/2010
republicata) sustinatorii legali vor plati contributia lunara in cuantum de o treime din
venitul net lunar.
Oblipatia de plata a contributiei lunare in sarcina sustinatorilor legali se poate
stabili si prin hotarare judecatoreasca.

Avand in vedere prevederile legale invocate precum si faptul ca in cadrul

celor doua centre se ofera aceeleasi tipuri de servicii de ingrijire, propunem
aprobarea costului mediu lunar de intretinere realizat pentru persoane varstnice la

nivelul mediei celor doua centre, astfel:

-

-

4415lei/luna/beneficiar pentru persoane dependente (gr.I);

2876 lei/luna/beneficiar pentru persoane semidependente (gr.Il);

- 2840 lei/luna/beneficiar pentru persoanecare nu sunt dependente (gr.III)
precum si a contributiei de intretinere la aceleasi niveluri.
Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR GENERAL,
Prof. Paul MARCU

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Lucretia BUDA

