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PROlECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea costului mediu lunar $i a cuantumului contributlei lunare de rntretinere 
a persoanelor varstnice Fngrijite Fn Ceiminul pentru persoane verrstnice "ing. Vadim Rusu" 
comuna Balaciu 5i Fn Centrul pentru persoane veirstnice Fierbinti-Targ, judetul 

pen  tru anul 2022 

Consiliul Judetean lalornita, 
Av'dnd in vedere: 
- Referatul de oprobare nr. 	99ce /2021  -F din 47 .12.2021 al Preş edintelui Consiliului 

Judetean lalomita; 
Examinand: 
- Raportul nr. 22491 din 03.12.2021  at Directiei Generale de Asistenta Sock:116  ş i Protectia 

CopHului lalomito ; 
- Raportul de specialitate nr.  30064- /2021 - Ĺ  din 13 .12.2021 al Cornpartimentului 

Coordonare Societ at-1, Servicii ş i Institutli Pub/ice Subor note; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.12.2021 al Comisiei economico-financiare 51 

agricultura; 
- Avizul nr. 	/2021 - 

	
din 	.12.2021 al Comisiei pentru munc ă , sanatate, 

asistenta socială  ş ifamiiie, 
tr, conformitate  Cu:  
- prevederile art, 173 alin. (1) lit. d), olin. (5)/it. b) din Ordonanta de Urgenrd a Guvemului 

nr. 57/2019 privind Codul odministrativ, cu modificarile ş i completă rile utter/acre; 
prevederile art. 93, art. 101 ş i art. 102 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu 

modifică rile ş i completarile ulterioare; 
prevederile art. 24 ş i art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sacială  a persoanelor 

varstnice, republicatâ, cu modific ă rile  i completă rile ulterioare; 
- prevederile Hot ă rarii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru servicille sociale; 
- prevederile Flotară rii Guvemului nr. 886/2000  pen  tru aprobarea Grilei nationale de 

evaluare a nevoilor persoanelor varstnice; 
- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia ş i  promo  varea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificarile ş i completa rile ulterioare; 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifică rile ş i cornpletarile 

ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, Cu  modifică  rile  ş i  

coirpletarile ulterioare; 
- prevederile art. 728 din Codul de procedurt &Ha, republicat, cu modifica rile ş i 

completă rile ulterioare; 
- prevederile Hotel rarii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de hazel 

minim brut pe toră  garantat  în  plata, 
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tra temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentb a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare, 

HOTARA5TE 

Art. 1(1) Costul mediu lunar de intretinere a persoanelor v6rstnice ingrijite in C6minul 
pen  tru persoane v6rstnice "ing. Vadim Rusu" comuna Balaciu 51  în  Centrul pentru persoane 
Arstnice Fierbinti-Targ, judetul lalomita,  pen  tru anul 2022, se stabile5te, dup6 cum urmeoz6: 

pen  tru persoane vă rstnice dependente (gradele IA, 113 si IC) — 4.535 lei / lun6 / beneficiar; 
- pen  tru persoone varstnice semidependente (gradele 11A, IIB si (1C) — 2.910 lei / lun6 / 

beneficiar; 
- pentru persoane varstnice independente (gradele IIIA, 111B  i  IIIC) — 2.875 lei / lun6 / 

beneficiar. 
(2) Sumele prev6zute la alineatul (1) cuprind totalitatea cheltuielilor curente, exceptand 

sumele primite de la Fondul national unic de asigură ri de să n ă tate,  pen  tru finantorea drepturilor  de 
personal ale personalului medical si a medicamentelor. 

Art. 2(1) Persoanele v6rstnice care dispun de venituri  pro  pril 51 sunt ingrijite in Că minul 
pentru persoane v6rstnice "ing. Vadim Rusu" Balaciu 51 in Centrul pentru persoane varstnice 
Fierbinti Targ, judetul Ialomi ţ a, precum 5i sustin ă toril legall al aces  tora care realizeaz6 venituri, au 
obligatia 56 pl6teasc6 lunar o contributie de intretinere, stabilit6 in conditiile leg'', dup6 cum 
urmeoz6: 

- persoanele varstnice care au venituri 5i sunt ingrijite in c6min datoreaz6 contributia 
lunar& de intretinere in  cuan  turn de p6n6 la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, f6r6 a se 
dep651 costul mediu lunar de intretinere aprobat pentru fiecare că min; 

- diferenta 04.16 la concurenta valorii integrale a contributiei lunare de intretinere se va 
pl6ti de c6tre sustin 6 torii le gall al persoanelor v6rstnice ingrijite in că rnine, dac6 realizeaz6 venit 
lunar, pe membru de famille,  în  cuan  turn  mal mare de 1.524 lei reprezentOnd valoarea net6 a 
salariului de baz6 minim brut pe para garantat  în  plat6. 

(2)Se imputerniceste Directia General6 de Asistent6 Social& si Protectia Copilului lalomita 
s6 modifice corespunz ă tor cuantumul de 1324 lei odat6 cu modificarea valor11 nete a salariului 
de baz6 minim brut pe tar6 garantat in plat6, prin Hot6r6re de Guvern. 

Art. 3 ha toate situatiile 'in care veniturile persoanelor varstnice ingrijite in C6 minul pentru 
persoane varstnice "Ing. Vadim Rusu" cornuna Balaciu 51 in Centrul pentru persoane v6rstnice 
Fierbinti- Targ, judetul lalomi ţ a, precum 51 ale sustin6torilor legal! al acestora sunt insuficiente 
pentru acoperirea costului mediu lunar, sumele necesare cornplet6rii diferentelor se asigur6 din 
bugetul judetului 

Art. 4 Persoanele v6 rstnice ingrijite  în  C6minul  pen  tru persoane v6rstnice "ing. Vadirn 
Rusu" comuna Balaciu 51 in Centrul  pen  tru persoane varstnice Fierbinti-Targ, judetul lalomita, 
care nu au venituri 51 nici sustin6tori legal', precum 51 sustin6torii legali ai acestora care nu au 
venituri, nu datoreaz6 p/ata unei contributli de intretinere, aceasta fiind asigurat6 din bugetul 
judetului lalomita. 

Art. 5(1) Obligatia de plat6 a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanel 
v6 rstnice 51/sau a sustinatorilor legal/ se stabile5te printr-un angajament de plat6, semnat de 
persoana varstnic6, de reprezentantul sew legal, dup6 coz, 5i/sou de sustin6torul legal. 

(2) Angajamentul de plat() constitule titlu executoriu. 
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(3) Obligatia de plată  a contributiei lunare in sarcina sustin ă torilor legal' se poate stabili 5i 
prin hotă ră re judecă torească . 

Art. 6 Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de 
familie sunt preveizute în anexa care face parte integrant ă  din prezenta hotă retre 

Art. 7 Prezenta hotei rare devine obligatorie 5i produce efecte de la data de 01.01.2022. 

Art. 8 Prin grija Secretarului General al Juderului lalornita, Prezenta hat ă ră re se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Directiei Buget Rnante 5i Compartimentului Coordonare 
Societă rii, Servicii 5i lnstitutii Pub/ice Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean lalomira 51 Directiei Generale de Asistenră  Socială  5i Protectia Copilului 
lalomita si, spre 5tiinră , lnstituriei Prefectului —Juclerul lalomic, , urm ă nd să  fie publicată  pe site-ul 
Consiliului Juderean lalomita Secriunea "Monitorul Oficial al Juderulur. 

PR4EDINTE 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Judefulul Ialomita 

ADRIAN ROBERT IONESCU 
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Nr. 2.7 yy,  -2021 =•". din  /0 42.2021 

REFERAT DE APROBARE 
Ia proiectul de hotartke privind aprobarea costului mediu lunar 5i a cuantumului 

contributlei lunare de intretinere a persoanelor vtirstnice ingrijite în Că minul pen tru 
persoane vtirstnice "ing. Vadim Rusu" comuna Balaciu 5i in Centrul pentru persoane 

verrstnice Fierbinti-Targ, judeful Ialomiţ a, pentru anul 2022 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii Consiliului Judetean lalomita se propune 

aprobarea costului mediu lunar ş i a cuantumului contributiei lunare de Intretinere a 

persoanelor v ă rstnice Ingrijite Tn C ă minul pentru persoane v ă rstnice "ing. Vadim Rusu" 

comuna Balaciu ş i In Centrul pentru persoane v ă rstnice Fierbinti-T ă rg, judetul 

pentru anul 2022. 

Conform prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta social ă  a 

persoanelor v ă rstnice, republicat ă , cu modific ă rile ş i compiet ă rile ulterioare, „costul mediu 
lunar de fntretinere se stabileş te anual de catre consiliile judetene, rnainte de ado  ptarea 
bugetelor proprii". 

Potrivit alin. (4) al articolului anterior mentionat, "costul mediu lunar de intrefinere 
trebuie sei asigure rndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate ş i nu poate fi mai mic 
deceit standardul minim de cost aprobat prin hotbretre a Guvemului,  în  conditlile legii". 
Standardele de cost pentru serviciile sociale au fost aprobate prin Hot ă ră rea de Guvern nr. 

426/2020, coroborate cu gradele de dependenfă  stipulate in Hot ă ră rea de Guvern nr. 

886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor v ă rstnice. 

Astfel, ingrijirea persoanelor varstnice în c ă min se poate realiza astfel: 

- persoanele Tncadrate In gradele de dependerrt ă  IA, IB ş i IC sunt Tngrijite in sectii 

pentru persoane dependente; 

persoanele Tncadrate in gradele de dependert ă  11A, IIB ş i IIC sunt ingrijite In sectii 

pentru persoane semidependente; 

- persoanele Tncadrate Tn gradele de dependent ă  IIIA ş i IIIB sunt ingrijite in sectii 

pentru persoane independente. 

Directia General ă  de Asisterrt ă  Social ă  ş i Protectia Copilului lalomita, prin Raportul 

nr. 22491/03.12.2021, dup ă  detalierea situatiei cu privire la persoanele internate In cele dou ă  
c ă mine ş i prezentarea situatiei executiei bugetare In perioada noiembrie 2020 — octombrie 

2021, fundamenteaz ă  calculul pentru costul mediu lunar de Tntretinere pentru persoanele 

vă rstnice din C ă minele Balaciu ş i Fierbirrti T ă rg, pentru anul 2022. 

Tri acest sens, propune ca Tn cadrul celor dou ă  centre costul mediu lunar de Tntretinere 

s ă  fie aprobat astfel: 

pentru persoane dependente (gradele IA, 1B ş i IC) —4.535 lei / lun ă  / beneficiar; 

- pentru persoane semidependente (gradele IIA, IIB ş i 11C) — 2.910 lei / lun ă  / 
beneficiar; 

- pentru persoane independente (gradelellIA,11113 ş i IIIC)— 2.875 lei / lung / beneficiar. 



Aceste costuri, a ş a cum au fost stabilite, vor asigura desf ăş urarea în conditii normale a 

activit ă tii celor dou ă  centre, iar contributia asistatilor ş i/sau a sustin ă torilor legal' al acestora 

se face in conditiile art. 25 alin. (5) — (8) din Legea nr. 17/2000 privind asisteryta social ă  a 

persoaneior vArstnice, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

Obligatiile de plat ă  se vor stabili în baza unor angajamente de plat ă  care, conform 

prevederilor legale, constituie titlu executoriu. 

Constatand c ă  sunt intrunite condiVile de oportunitate ş i necesitate propun Consiliului 

Judetean lalomita adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate în proiect. 

PRENDINTE, 
MARIAN PAYE 

Redactat, 
Haimana Ana-Maria 
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Nr.300 	U din /2112-2021 

RAPORT 
la proiectul  de  hotAeire privind aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului 

eontributiel lunare de intretinere a persoanelor virstaiee ingrijite  îu  Caminul pentru 
Persoane Vfirstnice "Ing.Vadim Rusu" Balaciu 0 in Centrul pentru Persoane Vfirstnice 

Fierbinti-TArg, judetul Ialomita, pentru anul 2022 

Prin Proiectul de Flotgrgre supus dezbaterii In plenui Consiliului Judetean lalomita se propune aprobarea 

costului mediu lunar ş i cuanturnul contributiel lunare de Intretinere a persoanelor vArstnice Ingrilite în Ca"minul 

pentru persoane v5rstnice " ing.Vadim RLISU" Balaciu ş i In Centrui pentru persoane varstnice Fierbinti —Tgrg, 

judetul lalomita, pentru anul 2022. 

În cadrul Directiei Generale de Asistentg Social 51 Protectia Copilului lalornita, persoanele vArstnice sunt 

Ingrijite In doug centre, respectiv C ă minul pentru Persoane Vgrstnice "Ing. Vadim Rusu"Balaciu 51Centrul pentru 

Persoane Vgrstnice Fierbinti-T ă rg. 

Legea nr. 17/2000 privind asisterrta social  a persoanelor v ă rstnice, cu modificgrile ş i completgrile 

ulterioare, reglernenteaz ă  competerrta consiliilor judetene de a stabili anual costul mediu lunar de Intretinere 

pentru persoanele Arstnice Ingrijite in amine, Inainte de adoptarea bugetelor proprii. 

Conform prevederilor art. 25 alin (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta social a persoanelor 

vă rstnice, costul nnediu lunar de intretinere trebuie s asigure Indeplinirea nivelului standardelor minime de 

calitate si nu poate fi mai mic decgt standardul minim de cost aprobat prin hotargre a Guvernului. 

Acoperirea integral ă  a contributiei lunare se stabile ş te, conform prevederilor art. 25 alin(5) din actul 

normativ invocat anterior, astfel: 

a) persoanele varstnice care au venituri i sunt Ingrijite în cgmine datoreazg contributia lunar ă  de 

intratinere In cuanturn de p ă n ă  la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, f ă rg a se dep ă si costul 

mediu lunar de Intretinere aprobat; 

b) diferenta Ong' la concurenta valorii integrale a contributiel lunare de Tntretinere se va prat' de c ă tre 

sustin ă torii legali al persoanelor v ă irstnice Tngrilite In c ă mine, dac ă  realizeaza venit lunar pe membru de 

famille In cuantum mai mare dec ă t valoarea net a salariului de bazg minim brut pe tar garantat In plat ă , 

stabilit potrivit legli; 

HotSra'rea de Guvern nr.426/2020 prevede aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, 

standardul de cost reprezintg suma minim g aferentg cheltuielilor anuale necesare furnizgrii serviciilor sociale, 

calculat ă  pentru un beneficiar/tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate ş i/sau altor 

criterii prevgzute de lege ş i este utilizat pentru determinarea sumelor alocate bugetelor locale din unele venituri 

ale bugetului de stat In vederea furniz ă rii serviciilor sociale. 
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Potrivit anexei nr.3 din Hot6rSrea de Guvern nr. 426/2020, pentru c ă rninele pentru persoane varstnice 

se stabilesc standarde de cost/an pentru servicille rezidentiale destinate persoanelor v ă rstnice, astfel: 

- c ă min pentru persoane v ă rstnice - destinate persoanelor varstnice dependente, incadrate Tri gradele de 

dependent  IA, IB ş i IC, potrivit Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice aprobat ă  prin 

Hot ă r ă rea Guvernului nr. 886/2090 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor 

varstnice pentru o persoan ă  beneficiar ă  50.554 lei/an, respectiv 4.213 lei/lun5; 

-c ă min pentru persoane varstnice - destinate persoanelor v ă rstnice semidependente, incadrate  în  gradele 

dependent 1A, IIB ş i I IC,  potrivit Grilei nationale de evaluare nevoilor persoanelor varstnice aprobat ă  prin 

Hot ă rarea Guvernului nr. 886/2000 - pentru o persoan ă  beneficiar ă  34.155 lei/an, respectiv  1847 lei/kink 

că min pentru persoane v ă rstnice 	servicii destinate persoanelor varstnice care nu sunt dependente, 

Tincadrate in gradele de dependent ă  111A ş i IIIB, potrivit Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor 

varstnice aprobat ă  prin Hot ă rarea Guvernului nr. 886/2000- pentru o persoan ă  beneficiara 25.738 lei/an, 

respectiv 2.145 lei/lunii. 

Directia General  de Asistent ă  Social ă  ş i Protectia Copilului lalomita prin raportul nr. 22491/03.12.2021 

ibregistrat la Consiliul Judetean lalomita sub nr.29240/2021-V din 21.12.2021, fundamenteaz ă  calculul ş i 

propune a proba rea costuIui mediu lunar de Tntretinere pentru cele dou ă  centre, pe grade de dependenfa, astfel: 

-pentru persoane varstnice ciependente( gradele IA, 1B ş i 1C)- 5754 lei/lun ă heneficiar 

- pentru persoane varstnice semidependente(gradelellA,118,11C)- 2855 lei/lunalbeneficiar 

pentru persoane v ă rstnice, care nu sunt dependente(IIIA;1118;111C) - 2825 lei,/lun ă /beneficiar 

Tntocmit, 

Consilier 

Gheorghe Manuela Elena 
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RAPORT  
privind fundamentarea calculului pentru costul mediu lunar de 

intretinere pentru persoanele varstnice din Caminul Balaciu si Centrul 
Fierbinti pentru anul 2022 

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 legali ai aCestora, au obligatia sa plateasca lunar o contributie de intretinere. 

Alin.(2) al aceluiasi artieol stabileste ea "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". 

OUG nr.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 
fost stabilita 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 functie de gradul de dependenta al 
persoanei varstnice ingrijite si are in vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale 
caminului pentru persoane varstnice, diminu ate cu sumele primite din Fondul national 
unic de sanatate, pentru finantarea drepturilor de personal ale 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 stanclardelor minime 
de cost si nu poate fi 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: 

Conal uf Judetean laromita 

11111111111111111111111111 
10000122969 



gradul I — persoane varstnice dependente — 4213 lei/luna/beneficiar; 
gradul II — persoane varstnice 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 ingrijite 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 2020 — octombrie 2021, 
ponderea medic a numarului persoanelor incadrate in cele 3 grade de dependenta, precum 
si cheltuielile suplimentare cu materialele igienico-sanitare, pe fiecare camin, astfel: 

Caminul pentru persoane varstnice Balaciu  
In cadrul a•estui centru se afla internate 71 persoane varstnice, care in conditiile 

art.18 alin (3) din Legea 17/2000 republicata, se defalca astfel: 
- 5 persoane dependente; 
- 55 persoane semidependente; 
- 11 persoane care nu sunt dependente. 
Avand in vedere analiza executiei bugetare in perioada noiembrie 2020 — 

octombrie 2021 din toate sursele de finantare (alocatii bugetare, incasari din contributii 
lunare, donatii), rezulta un cost mediu de intretinere repartizat pe cele trei grade, astfel: 

- 4519 lei/luna/beneficiar pentru persoane dependente (gr.I); 
- 2930 lei/luna/beneficiar pentru persoane semidependente (gr.II); 
- 2891 lei/luna/beneficiar pentru persoane care nu sunt dependente 
Situatia costului mediu realizat in perioada noiembrie 2020 — octombrie 2021 este 

prezentata in Anexa nr.1. 
Mention= ca in aceasta perioada, la Caminul pentru persoane varstnice Balaciu 

s-a incasat suma de 845.129 lei, reprezentand incasari din contributiile beneficiarilor 
si/sau a sustinatorilor legali, inregistrandu-se astfel un procent de 32% din bugetul total al 
caminului, avand 17 cazuri de beneficiari care nu realizeaza nici un venit si 12 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 defalca astfel: 
- 14 persoane dependente; 
- 26 persoane semidependente; 
- 4 persoane care nu sunt dependente. 
Avand in vedere analiza executiei bugetare in perioada noiembrie 2020 — 

octombrie 2021 din toate sursele de finantare (alocatii bugetare, incasari din contributii 
lunare, donatii), rezulta un cost mediu de intretinere repartizat pe cele trei grade, astfel: 

- 4550 lei/luna/beneficiar pentru persoane dependente (gr.I); 
- 2890 lei/luna/beneficiar pentru persoane semidependente (gr.II); 



- 2859 lei/lunaibeneficiar pentru persoane care nu sunt dependente (grin). 
Situatia costului rnediu realizat in perioada noiembrie 2020 — octombrie 2021 este 

prezentata in Anexa nr.2. 
Mentionam ca in aceasta perioada, la Centrul pentru persoane varstnice Fierbinti 

s-a incasat suma de 264.986 lei, reprezentand incasari din contributiile beneficiarilor 
si/sau a sustinatoritor legali , inregistrandu-se astfel un procent de 12% din bugetul total al 
caminului, avand 16 cazuri de beneficiari care nu realizeaza nici un venit. 

In concluzie, rezulta an cost media lunar realizat pe grade de clependenta, pe 
cele doua centre, astfel: 

-lei/l una/beneficiar- 
Centrul Gr.! 

dependent" 
Grill 

semidepende  t" 
2930 

Grill 
care nu sunt de t endent` 

2891  	Ba aciu 4519 
Fierbinti 4550 2890 2859 

Media 4535 2910 2875 
Standard cost 

HG nr,426/2020  4213 2847 2145 

Potrivit prevederilor art..25 alin (5) din Legea 17/2000, republicata, Cu mo.dificarile 
si completarile ulterioare, acoperirea valotii integrale a cOntributiei lurtare se stabileste 
astfel: 

persoanele varstnice care au venituri Si swat ingrijite in camine datoreaza 
contributia lunara de intretinere in cuantum d pana la 60% din. valoarea 
ve.niturilor personate lunare, fara a depasi costni modiu lunar de intretinere 
aptobat; 
diferenta pana la concurenta valorii integrale a cOntributiei lunare de intretinere 
Sc va plati de catre sustinatorii legali ai perOanelor varstnice ingrijite in 
camine, daca realizeaza venit lunar, pe membru de familie in cuantum mai mare 
de 1524 lei, in conforrnitate cu prevederile H.Q. 1071/04 octornbrie 2021, a 
OVG nr. 34/itmie 2016; 
sustinatotii legal! pot acoperi din veniturile proprii contributia lunara integrala 
printr-urt angajament de plata; 
categoriile de venittiri luate in calcul la stabilirealvenitului lunar pe membru de 
familie sunt: 

1, venituri din salarii ş i alte drepturi salariale; 
2. venituri  din aetivititi independente; 
3. venituri realizate de asistentul personal al perSoanei cu handicap ; 
4. indetimizatii din activită ti destApiurate ca urinate a unei functii de demnitate 

public* 
5. indemnizatii din activiati deall§urate ea urmate a unei fu.nctii alese  în  cadrui 

persoanelot juridice fă ră  scop patrimonial; 
6. venituri din pensii; 
7. indemnizatia lunara pentru activitatea de liberprofesionist; 



8. venituri din cedarea folosintei bunurilor; 
9. venituri din activită ti agricole, silvicultur ă  ş i piscicultură ; 

10. indemnizatia de ş omaj; 
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 iii cuantum de o treime din 
venitul net lunar. 

Obligatia 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: 
- 4535 lei/luna/beneficiar pentru persoane dependente (gr.I); 
- 2910 lei/luna/beneficiar pentru persoane semidependente (gr.II); 
- 2875 lei/luna/beneficiar pentru persoane care nu sunt dependente 

precum si a contributiei de intretinere la aceleasi niveluri. 

Cu deosebita consideratie, 

DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR GENERAL, 

sq.1u, 	
Ec. Lucretia BUDA 
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