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PROIECT DE I-I 0 TA R  Â R E NR. 
privind aprobarea costului mediu lunar $i a cuantumului contributiei lunare 
de tntretinere a persoanelor v'ă rstnice ingrijite in Că minul pen tru persoane 
varstnice "ing. Vadim Rusu" comuna Balaciu ş i în Centrul pen tru persoane 

vă rstnice Fierbinfl-Tă rg, judeful lalomita, pen tru anul 2023 

Consillul Judetean 
Avă nd in vedere: 
- Referatul de aprobore nr.  3"4°/°  /2022 - U din 012.2022 al Pre ş edintelui Consillului 

Judetean lalomita; 
Examinand: 
- Raportul nr. 25810 din 07.12.2022 al Directiel Generale de Asistent ă  Societe, 5i Protectia 

Copilului latemile ; 
- Raportul de specialitate nr. 3•290  /2022 

- 	

din 69 .12.2022 at Direct/el de lnvestitii 5i 
Servicil Pub/ice,' 

- Avizul nr, 	12022 - 	din 	.12.2022 al Comisiel economico-financiare 51 
agricultură ; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.12,2022 al Comisiei pentru munc ă , să n ă tate, 
asistentă  socială  51 familie, 

În conform itate cu : 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din Ordonanta de Urgenrd 

Guvernutui nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile 5i cornplet ă rile ulterioare; 
- prevederite art. 93, art. 101 51 art. 102 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu 

modifică  rile ş i complete' rile ulterioare; 
- prevederile art. 24 51 art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenly social ă  a 

persoanelor varstnice, republicat ă , cu modific ă rile 51 cornpletă rile ulterioare; 
prevederile Hotă ră rti Guvernului nr1253/2022 privind aprobarea standordelor de cost 

pentru servicille sociale; 
prevederile Hot ă rarii Guvemului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationate de 

evaluare a nevoilor persoanelor varstnice; 
- prevederile Legii nr, 448/2006 privind protectia 51  promo varea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modific ă rile 51 completă rile ulterloare; 
- prevederile Legit nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile 51 cornpletă rile 

ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată , cu modifică rile 51 

cornplet ă rile ulterloare; 
- prevederile art. 728 din Codul de procedure!' civil ă , republicat, cu modific ă rile 51 

completă rile ulterioare; 
- prevederile Hotă rarii Guvemulut nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază  

minim brut pe lur ă  garan tat in plată , 
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Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, Cu modific ă rile 51 completă rile ulterioare, 

HOT Ă  RA5TE 

Art. 1(1) Costul mediu lunar de intretinere a persoanelor v ă rstnice ingrijite in Că minul 
pen tru persoane vă rstnice "ing. Vadim Rusu" comuna Balaciu ş i in Centrul pentru persoane 
varstnice Fierbinti-Tă rg, judetul Ialomi ţ a,  pen tru anul 2023, se stabile ş te, după  cum urmeaz ă : 

- pentru persoane v ă rstnice dependente (gradele IA, 113 ş i 1C)— 7.041 lei /lun ă / beneficiar; 
- pentru persoane varstnice semidependente (gradele 11A, IIB ş i 11C) — 4.821 lei/Jut-0/ 

beneficiar; 
-  pen tru persoane varstnice independente (gradele 111A, 1118 ş i /I/C) — 3.633 lei/lun ă/ 

ben eficiar. 
(2)  Sum ele prevă zute la alineatul (1) cuprind totalitatea cheltuielilor curente, exceptand 

sumele pr/mite de la Fondul national unic de asigur ă ri de san ă tate, pentru finantarea drepturilor 
de personal ale personalului medical ş i a medicamentelor. 

Art. 2 Contributia lunara de intretinere a persoanelor varstnice ingrijite în C ă minul 
pentru persoane v ă rstnice "ing. Vadim Rusu" comuna Balaciu ş i în Centrul pen tru persoane 
vă rstnice Fierbinti-Tă rg, judetul ialomi ţ a, pentru anul 2023, se stabile ş te, dup ă  cum urmează : 

-  pen tru persoane varstnice dependente (gr. 1) - 4.820 leillun ă /beneficiar; 
- pentru persoane v ă rstnice semidependente (gr. 11)— 3.055 leillun ă /beneficiar; 

pentru persoane vă rstnice care nu sunt dependente (gr. 111) — 3.019 
leillun ă /beneficiar; 

Art. 3(1) Persoanele varstnice care dispun de venituri proprii ş i sunt ingrijite in Că minul 
pen tru persoane varstnice "ing, Vadim Rusu" Balaciu 51 in Centrul pentru persoane v ă rstnice 
Fierbinti Targ, judetul Ialomia, precum ş i sustin ă torii legal/ ai acestora care realizeaz ă  venituri, 
au obligatia s ă  plă tească  lunar o contributie de intret-inere, stabilită  in conditille legii, duper cum 
urmează : 

- persoanele vă rstnice care au venituri ş i sunt ingrijite în c ă min datorează  contributia 
lunară  de intretinere în cuan turn de ;Ana la 50% din valoarea veniturilor person ale lunare, f ă ră  
se depti ş i costul mediu lunar de întretinere aprobat pen tru fiecare c ă min; 

diferenta pane' la concurenta valorli integrale a contributiei lunare de intretinere se va 
066 de că tre sustin ă torii legall ai persoanelor vă rstnice ingrijite in că mine, dad; realizează  venit 
lunar, pe membru de familie, in cuantum mai mare de 1.524 lei reprezentand valoarea net ă  a 
salariului de baz ă  minim brut pe tară  garantat in plată . 

(2) Se imputemiceş te Directia General ă  de Asistentă  Socială  ş i Protectia Copilului 
lalomita să  modifice corespunz ă tor cuantumul de 1.524 lei odat ă  cu modificarea valorli nete a 
salariului de baz ă  minim brut pe tar ă  garantat in plată , prin Hotă ră re de Guvern. 

Art. 4 tn toate situatiile in care veniturile persoanelor v ă rstnice ingrijite in C ă minul 
pentru persoane vă rstnice "ing. Vadim Rusu" comuna Balaciu ş i in Centrul pen tru persoane 
varstnice Fierbinti- Tă rg, judetul lalomita, precum ş i ale sustin ă torilor legali al acestora sunt 
insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar, sumele necesare complet ă rii diferentelor 
se asigură  din bugetul judetului lalomita. 

Art. 5 Persoanele vă rstnice ingrijite in Că minul pentru persoane vă rstnice "ing. Vadim 
Rusu" comuna Balaciu ş i in Centrul pentru persoane vă rstnice Fierbinti-Tă rg, judetul 
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care nu au venituri 51 nici sustinatori /ego/i, precum 51 suslin ă torii legali ai aces tora care nu au 
venituri, nu datoreaz ă  plate unei contribulli de intretinere, aceasta flind asigurat ă  din bugetul 
judetului !eternity. 

Art. 6(1) Obligetie de plate"' a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanei 
varstnice 5i/sau a sugin ă torilor legall se stabile ş te printr-un angajament de plat, semnat de 
persoana varstnică , de reprezentantul s ă u legal, duper caz, 5i/sau de sustin ă torul legal. 

(2) Angajamentul de plate' constitule titlu executoriu. 
(3) Obligetie de plată  a contributiel lunare in sarcina sustin ă torilor legal/ se poate stabill 

51 prin hotă rare judec ă torească . 

Art. 7 Categoriile de venituri luate in calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de 
famille sunt prevă zute in anew care face parte integrantă  din prezenta hot ă ra re. 

Art. 8 Prezenta hotă rare devine obligatorie 51 produce efecte de la data de 01.01.2023. 

Art. 9 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot ă rdre se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Directiei Buget Finante 5i Directiei Investitii 51 Servicii 
Pub/ice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judel -ean latomily 51 Directiei Generale 
de Asistenlă  Socială  5i Protectia Copilului lalomita 51, spre 5tiint ă , Institullei Prefectului —Judetul 
lalomita, urmand s ă  fie publicată  pe site-ul Consiliului Juderean lalomila — Sectiunea "Moniterul 
Oficial al Judetului". 

PRE5EDINTE, 
AVIZAT, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 

Nr.  	 Rd/Oc 
Adoptată  la Slobozia 	 RC 
Ast6zi 	_2022 	 2 ex. 
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la Hotâearea CJ Ialomiia nr. 

 

Anexa 
din 	.2022 

    

CATEGORIILE DE VENITURI 

luate in ca/cu/la stabilirea venitului lunar pe membru de familie pentru Că minul 

pentru persoane varstnice "ing. Vadim Rusu" comuna Balaciu ş i Centrul pentru 

persoane varstnice Fierbinti Targ, judetul lalomita, pen tru anul 2023 

1. venituri din salarii ş i alte drepturi salariale 

2. venituri din activită ti independente 

3. venituri realizate de asistentul personal al persoanei cu handicap 

4. indemnizatii din activită ti desfăş urate co urmare a unei funclii de 

demnit ate publică  

5. indemnizatii din activit ă ti desfăş urate ca urmare a unei functli Giese in 

cadrul persoanelor juridice fă ră  scop patrimonial 

6. venituri din pensii 

7. indemnizatia lunară  pen tru activitatea de fiber profesionist 

8. venituri din cedarea folosintei bunurilor 

9. venituri din activită ti agricole, silvicultur ă  ş i piscicultura 

10. indemnizatia de ş omaj 

11. venituri din cite surse realizate lunar 
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Nr.  010   -2022 	din 09 .12.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rare privind aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului 

contribufiei lunare de intrefinere a persoanelor vă rstnice ingrijite in Că minul  pen  tru 
persoane vă rstnice "ing. Vadim Rusu" comuna Balaciu si in Centrul pentru persoane 

vă rstnice Fierbinfi-Tă rg, judeful lalomifa, pentru anul 2023 

Prin proiectul de hot ă r5re supus dezbaterii Consiliului Judetean lalomita se propune 

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

persoanelor vArstnice ingrijite în C ă nninul pentru persoane vârstnice "ing. Vadim Rusu" 

comuna Balaciu ş i in Centrul pentru persoane Arstnice Fierbinti-TArg, judetul 

pentru anul 2023. 

Conform prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta social ă  a 
persoanelor vArstnice, republicat ă , cu modifidrile ş i complet ă rile ulterioare, „costul mediu 
lunar de Tntretinere se stabilege anual de c ă tre consiliile judetene, Tnainte de odoptorea 
bugetelor proprii". 

Potrivit alin. (4) al articolului anterior mentionat, "costul mediu lunar de intrqinere 
trebuie s ă  asigure tndeplinirea nivelului standardelor min/me de calitate 5i nu poate fi mai mic 
deceit standardul minim de cost aprobat prin hot ă rare a Guvernului, rn condiVile legii". 
Standardele de cost pentru serviciile sociale au fast aprobate prin Flot ă rArea de Guvern 
nr. 1253/2022, coroborate cu gradele de dependent ă  stipulate in Hot ă r8rea de Guvern 
nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vArstnice. 

Astfel, Ingrijirea persoanelor varstnice in c ă min se poate realiza astfel: 

- persoanele incadrate  în gradele de dependent ă  IA, IB ş i IC sunt ingrijite in conditii 
pentru persoane dependente; 

- persoanele incadrate in gradele de dependent ă  IIA, IIB ş i IIC sunt ingrijite in condi ţ ii 
pentru persoane semidependente; 

- persoanele incadrate in gradele de dependent ă  IIIA ş i II1B sunt ingrijite in condi ţ ii 
pentru persoane independente. 

Propunerile pentru cele dou ă  centre a costului mediu lunar de Intretinere Tnaintate 

spre aprobare sunt detaliate pe grade de dependent ă  în raportul Directiei Generale de 

Asistent ă  Social ă  ş i Protectia Copilului lalornita 

Potrivit prevederilor art. 24 din Legea 17/2000 privind asistenta social ă  a persoanelor 
vârstnice, republicat ă , cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare "Persoana vârstnic ă  ingrijit ă  
in c ă rninul organizat potrivit prezentei legi, precum i sustin ă torii legali ai acesteia, care 
dispun de venituri proprii, au obligatia s ă  pl ă teasc ă  lunar o contributie de intretinere, stabilit ă  
individualizat, In urma evalu ă rii complexe efectuate potrivit dispozitiilor art. 49 din Legea 
nr. 292/2011, cu nriodific ă rile si conriplet ă rile ulterioare, pe baza costului mediu lunar de 
intrefinere, precum ş i a veniturilor persoanei vârstnice ş i, dup ă  caz, a sustin ă torilor legali ai 



acesteia." Pentru stabilirea nivelului contributiei pe grade de dependent ă , Directia General ă  
de Asistent ă  Soda16 ş i Protectia Copilului lalomita a luat in calcul cheltuielile de functionare 

din perioada noiembrie 2021 — octombrie 2022, ponderea medie a num ă rului de persoane 

incadrate "in cele 3 grade de dependent ă , precum ş i cheltuielile suplimentare cu materialele 

igienico-sanitare. 

Obligati'le de plat ă  se vor stabili în baza unor angajamente de plat ă  care, conform 

prevederilor legale, constituie titlu executoriu. 

Constat ă nd c ă  sunt întrunite conditiile de oportunitate ş i necesitate propun Consiliului 
Judetean lalomita adoptarea hot ă ră rii Tri forma ş i continutul prezentate în proiect. 

Reaactat, 
Cristian Rfiureanu 
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Direcia Investi ţ ii  i Servicii Publice 
Nr.  ,*VA.b0),4----Li  din  5. 	2022 

RAPORT 

la proieetul de hot ă ră re privirtd aprobarea costului mediu lunar ş i a cuantumului 
contributiei lunare de intretinere a persoanelor v ă rstnice ingrijite in C ă minul pentru 

Persoane V ă rstniee "Ing.Vadim Rusu" Balaclu 0 in Centrul pentru Persoane 
Vă rstnice Flerbinti-T ă rg, judetul Ialomita, pentru anul 2023 

Prin Proiectul de Hotărare supus dezbaterii in plenul Consiliului Jude ţ ean Ialorni ţ a se 
propune aprobarea costului mediu lunar ş i cuantumul contribu ţ iei lunare de intre ţ inere a persoanelor 
varstnice ingrijite in C ă minul pentru persoane varstnice " Ing. Vadim Rusu" Balaciu ş i in Centrul 
pentru persoane varstnice Fierbinti jude ţ ul Ialomi ţ a, pentru anul 2023, 

În cadrul Diree ţ iei Generale de Asistent ă  Socială  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a, persoanele 
varstnice sunt ingrijite in dou. ă  centre, respectiv C ă minul pentru Persoane Varstnice "Ing. Vadim 
Rusu" Balaeiu ş i Centrul pentTu Persoane Varstniee Fierbinti-Targ. 

Legea nr, 17 72000 privind asistenta social ă  a persoanelor varstnice, cu modific ă rile ş i 
complet ările ulterioare, reglementeaz ă  competenta consiliilor jude ţ ene de a stabili anual costul 
medin lunar de intre ţ inere pentru persoanele varstnice ingrijite in c ămine, inainte de adoptarea 
bugetelor proprii. 

Conform prevederilor art. 25 alin (4) din Legea m. 17/2000 privind asisten ţ a social ă  a. 
persoanelor varstnice, costul mediu lunar de intre ţ inere trebuie s ă  asigure indeplinirea nivelului 
standardelor minime de calitate ş i nu poate ii mai mic decat standardul minim de cost aprobat prin 
hotarare a (3-uvernului, 

Acoperirea integral ă  a contribu ţ iei lunare se stabile ş te, conform prevederilor art. 25 alin(5), 
lit, a) si b) din actul normativ invocat anterior, astfel: 

a) persoanele varstnice care au venituri ş i sunt 'Mgt ite in c ă mine datoreaz ă  contribu ţ ia lunară  
de intre ţ inere in cuantum de pan la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fai ă  a se 
dep ăş i costul rnediu lunar de intre ţ inere aprobat; 
b) diferenţ a pan ă  la coneurenţ a valorii integrale a contributiei lunare de intre ţ inere se va pl ă ti de 
Care sus ţ ină torii legal' ai persoanelor varstniee ingrijite îri camine, dac ă  realizeaz ă  venit lunar 
pe membru de familie in cuantum mai mare decat valoarea net ă  a salariului de baz ă  minim brut 
pe -lard garantat in plat ă , stabilit potrivit legii; 

Hotă rarea de Guvern TM 1 , 253 / 2022 prevede aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale, standardul de cost reprezint ă  suma minimă  aferentă  cheltuielilor anuale necesare 
furniz ă rii serviciilor sociale, calculat ă  pentru un beneficiar/tipuri de servicii sociale, potrivit 
standardelor minime de ealitate ş i/sau altor criterii prev ă zute de lege ş i este utilizat pentru 
determirtarea sumelor alocate bugetelor locale din uncle venituri ale bugetului de stat in vederea 
furniz ă rii serviciilor sociale. 
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Potrivit anexei nr. 3 din flotă rkea de Guvern nr. 1253/2022, pentru cdminele pentru 
persoane v ă rstnice se stabilesc standarde de cost/an pentru serviciile rezidentiale destinate 
persoanelor vdrstnice, astfel: 

- că min pentru persoane v ă rstnice - destinate persoanelor varstnice dependente, incadrate 
in gradele de dependent& IA, IB ş i IC, potrivit Grilei nationale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vErstnice aprobat ă  prin Hotă rarea Guvertrului nr. 886/2000 pentru aprobarea 
Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vErstnice pentru o persoan ă  
beneficiard - 7041 lei/lun ă ; 

că min pentru persoane vArstnice - destinate persoanelor v ă rstnice semidependente, 
incadrate in gradele dependent& IIA, IIB ş i IIC, potrivit Grilei nationale de evaluare 
nevoilor persoanelor v ă rstnice aprobat ă  prin Hotă r&rea Guvernului nr. 886/2000 - pentru 
o persoană  beneficiard - 4821 lei/lund.; 

că min pentru persoane vfirstnice — servicii destinate persoanelor varstnice care nu sunt 
dependente, incadrate in gradele de dependent ă  IIIA ş i IIIB, potrivit Grilei nationale de 
evaluare a nevoilor persoanelor v ă rstnice aprobatd prin Hotdrarea Guvernului 
886/2000- pentru o persoand beneficiar ă  3633 lei/lună . 

Directia General. de Asistentă  Socială  ş i Protectia Copilului Ialomita prin raportul ni% 
25810/07.12.2022 inregistrat la Consiliul Judetean lalomita sub nr. 31695/2022-Y din 08.12.2022, 
fundamenteaz ă  ealculul ş i propune aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru cele douâ 
centre, pe grade de dependent ă , astfel: 

1. Costului mediu lunar, conform prevederilor Hot ă rarii de Guvem nr. 1253/ 2022, astfel: 

- 7041 lei/lună /beneficiar pentru persoane dependente (gr. I); 
- 4821 lei/lun ă /beneficiar pentru persoane semidependente (gr. II); 

- 3633 lei/lun ă /beneficiar pentru persoane care nu sunt dependente (gr. TIT). 

2. Contributiei lunare de intretinere, conform costului mediu realizat in perioada noiembrie 
2021 - octombrie 2022, astfel: 

- 4820 lei/lună /beneficiar pentru persoane dependente (gr. 1); 
- 3055 lei/lună lbeneficiar pentru persoane semidependente (gr. II); 
- 3019 lei/lună /beneficiar pentru persoane care nu suit dependente (gr. III). 

Director executiv adjunct, 	 Consilier, 
Stanciu Mariana Marcu Georgiana Elena 
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RAP ORT  
privind fundamentarea calcululul pentru costul mediu lunar de 

intretinere ş i contributia lunară  de Intretinere pentru persoanele 
varstnice din Caminul pentru persoane vfirstnice "ing. Vadim Rusu" 

Balaciu ş i Centrul pentru persoane v ă rstnice Fierbinti pentru anul 2023 

Potrivit art. 24  aim.  (1) din Legea nr.17/2000 privind asistenta social ă  a 
persoanelor v ă rstnice, republicată , Cu  modificarile ş i complet ă rile ulterioare, "persoana 
veirstnică  ingrijită  in că minul organizat potrivit prezentei legi, precum ş i sustină torii 
legali ai acestia, care dispune venituri proprii, au obligaţ ia s ă  plă teasc ă  lunar o contributie 
de intretinere, stabilit ă  individualizat,  hi  urma evalu ă rii complexe efectuate potrivit 
dispoziţ inor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, pe 
baza costului mediu lunar de intretinere precum ş i a veniturilor persoanei v ă rstnice 
dupti caz, a suatină torilor legali ai acesteia". 
De asemenea,  în  ceea cc  prive ş te contributia lunară  de intretinere, art. 25, alin (5), lit, a) 
ş i b) din Legea nr. 17/2000, stabile ş te modalitatea in care se acoper ă  valoarea integral ă  a 
acesteia, astfel: 

"a) persoanele v ă rstnice care au venituri ş i sunt ingrijite  în  că min datoreaz ă  
contribuţ ia lunară  de intreţ inere in cuantum de *la la 60% din valoarea veniturilor 
personale lunare, gird a se depă si costal mediu lunar de intretinere aprobat pentru 
fiecare c ă min; 
b) diferenta pan ă  la concurenţ a valorii integrale a contributiei lunare de intretinere 
se va plă ti de că tre sus ţ ină torii legali ai persoanelor v ă rstnice ingrijite in că mine, 
dacă  realizeaz ă  venit lunar, pe membru de familie, in cuantum mai mare deck 
valoarea net ă  a salariului de bază  minim brut pe itară  garantat in plat ă , stabilit 
potrivit legii." 
Referitor la costul mediu lunar de tntretinere, conform art. 25,  aim.  (1) din legea 

susmentionat ă , acesta se "stabile ş te anual de c ă tre consiliile locale ş i sau judetene, dup ă  
caz, inainte de adoptarea bugetelor proprii". AIM. (2) al aceluia ş i articol menţ ionează  



"Costul mediu lunar de intrefinere se stabile ş te in funeţ ie de gradul de dependen ţă  at 
persoanei varstnice ingrijite ş i are in vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale 
că minului pentru persoane varstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul national 
unic de s ă nă tate, pentru finan ţ area drepturilor de personal ale personalului medical ş i a 
medicamentelor". 

Prin corelarea prevederilor art. 24, aim. (1) din Legea nr. 17/2000 cu cele ale art. 
25, aim (5), lit, a) ş i b) din acela ş i act normativ, reiese c ă  stabilirea contribuţ iei lunare 
de intrelinere se realizează  in baza costului media lunar de intreţ inere, fă ră  a fi 
menlionat in mod explicit c ă  acesta se stabilete la nivelul costului mediu lunar de 
intrelinere. 

Referitor la costul mediu lunar de intre ţ inere, art. 25, aim. (4) din Legea 
nr.17/2000, stabile ş te c ă  acesta "trebuie sei asigure indeplinirea nivelului standardelor 
minime de cost 0 nu poate fi mai mic dec(it standardul minim de cost aprobat prin 
hoteireire a Guvernului, în condifiile legii." 

În prezent, standardul minim de cost pentru serviciile sociale reziden ţ iale destinate 
persoanelor varstnice este prev ă zut in Anexa 3 la Hoteireirea de Guvern nr. 1253112 
octombrie 2022, fiind stabilit pe grade de dependen ţă , după  cum urmeaz ă : 

- gradul I — persoane varstnice dependente —7041 lei/lun ă /beneficiar; 
gradul II — persoane varstuice semidependente — 4821 lei/lun ă /beneficiar; 
gradul III — persoane vfirstnice care nu sunt dependente — 3633 
lei/lunălbeneficiar. 

D.G.A.S.P.C. Ialomi ţ a furnizează  servicii rezinde ţ iale persoanelor varstnice aflate 
in situaţ ie de dificultate, prin intermediul a 2 servicii sociale: C ă minul pentru persoane 
virstnice "ing. Vadim Rusu" Balaciu ş i Centrul pentru persoane vArstnice Fierbin ţ i. 

incadrarea persoanelor vârstnice g ă zduite in cele 2 servicii sociale in grade de 
dependen ţă  se realizeaz ă  potrivit Grilei na ţ ionale de evaluare a nevoilor persoanelor 
varstnice, aprobat ă  prin Hotă rdrea Guvernului nr. 886/2000. 

Pentru stabilirea nivelului contribu ţ iei de intre ţ inere pe grade de dependen ţă  s-au 
luat in calcul cheltuielile de func ţ ionare in perioada noiembrie 2021 — octombrie 2022, 
ponderea medic a num ă rului persoanelor incadrate in cele 3 grade de dependen ţă , precutn 
ş i cheltuielile suplimentare cu materialele igienico-sanitare, pe fiecare c ă min, astfel: 

Cganinul pentru persoane vfirstnice Balaciu  
In cadrul acestui centru se afla g ă zduite 76 persoane varstnice, care in condi ţ iile 

art.18 aim. (3) din Legea 17/2000 republicat ă , se defalcă  astfel: 
- 6 persoane dependente; 
- 59 persoane semidependente; 
- 11 persoane care nu sunt dependente. 
Având in vedere analiza execu ţ iei bugetare in perioada noiembrie 2021 — 

octombrie 2022 din toate sursele de finantare (alocatii bugetare, incasari din contributii 
lunare, donatii), rezulta 1111 cost mediu de intre ţ inere repartizat pe cele trei grade, astfel: 

- 5353 lei/luna/beneficiar pentru persoane dependente (gr.I); 



- 3076 lei/luna/beneficiar pentru persoane semidependente (grip; 
- 3036 lei/luna/beneficiar pentru persoane care nu sunt dependente 
Situatia costului mediu realizat in perioada noiembrie 2021 — octombrie 2022 este 

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

s-a incasat suma de 924.234 lei, reprezentand incasari din contributiile beneficiarilor 
si/sau a sustinatorilor legali, inregistrandu-se astfel un procent de 48% din bugetul total al 
caminului, avand 19 cazuri de beneficiari care nu realizeaza nici un venit si 14 cazuri cu 
plata integrala. 

Centrul pentru persoane varstnice Fierbinti 
In  cadrul acestui centru se afla g ă zduite 53 persoane varstnice, care in conditiile 

art.18 alin (3) din Legea 17/2000 republicata, se defalca astfel: 
- 18 persoane dependente; 
- 31 persoane semidependente; 
- 4 persoane care nu sunt dependente. 
Avand in vedere analiza executiei bugetare in perioada noiembrie 2021 — 

octombrie 2022 din toate sursele de finantare (alocatii bugetare, incasari din contributii 
lunare, donatii), rezulta un cost mediu de intretinere repartizat pe cele trei grade, astfel: 

- 4286 lei/luna/beneficiar pentru persoane dependente (gr.I); 
- 3034 lei/luna/beneficiar pentru persoane semidependente (gr.II); 
- 3019 lei/luna/beneficiar pentru persoane care nu sunt dependente (gr.III). 
Situatia costului mediu realizat in perioada noiembrie 2021 — octombrie 2022 este 

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

s-a incasat suma de 389.854 lei, reprezentând incasari din contributiile beneficiarilor 
si/sau a sustinatorilor legali, inregistrandu-se astfel un procent de 14% din bugetul total al 
caminului, avand 18 cazuri de beneficiari care nu realizeaz ă  nici un venit 0 4 cazuri cu 
plata integrala. 

In concluzie, rezult ă  un cost mediu lunar realizat, pe grade de dependent ă , pe 
cele doua centre, astfel: 

-lei/luna/beneficiar- 
Centrul Gr.' 

dependent! 
Gr.II 

semidependenti 
Gr.III 

care nu sunt dependenti 
Balaciu 5353 3076 3036 

Fierbinti 4286 3034 3002 
Media 4820 3055 3019 

Standard cost 
HG nr.1253/2022 7041 4821 3633 



Potrivit prevederilor art.25  aim (5) din Legea 17/2000, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, acoperirea valorii integrale a contributiei lunare se stabileste 
astfel: 

persoanele varstnice care an 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 1524 lei, in conformitate cu prevederile H.G. 1071/04 octombrie 2021, a 
OUG nr. 34/iunie 2016 (acesta poate fi majorat odata cu modificarea va1orii 
nete a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, prin Hotarare de 
Guvern); 
sustinatorii legali pot acoperi din veniturile proprii contributia lunara integrala 
printr-un angajament de plata; 
categoriile de venituri luate in calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de 
familie sunt: 

1. venituri din salarii ş i alte drepturi salariale; 
2. venituri din activit ă ti independente; 
3. venituri realizate de asistentul personal al persoanei cu handicap ; 
4. indemnizatii din activită ti desfă suratc ca urmare a unei funetii de demnitate 

publick 
5. indemnizatii din activită ti desfă surate ea urmare a unei functii alese in eadrul 

persoanelor juridiee fă ră  scop patrimonial; 
6. venituri din pensii; 
7. indemnizatia lunar ă  pentru activitatea de liber profesionist; 
8. venituri din cedarea folosintei bunurilor; 
9. venituri din activit ă ti agricole, silvicultura ş i piscieultură ; 

10. indernnizatia de somaj; 
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. 

Obligatia de plata a contributiei lunare in sarcina sustinatorilor legali se poate 
stabili si prin hotarare judecatoreasca. 

Avă nd in vedere prevederile legale invocate precum ş i faptul ca in cadrul 
celor două  centre se ofer ă  acelea ş i tipuri de servicii de ingrijire, propunem 
aprobarea: 

1. Costului mediu lunar, conform prevederilor Hotgrarii de Guvern nr. 1253/ 2022, 
astfel: 
- 7041 lei/lun ă /beneficiar pentru persoane dependente (gr.I); 
- 4821 lei/lun ă /beneficiar pentru persoane semidependente (gr.II); 



- 3633 lei/lunfilbeneficiar pentru persoane care nu sunt dependente  (grill).  

2. Contributiei lunare de intretinere, conform costului mediu realizat  în  perioada 
noiembrie 2021 — octombrie 2022, astfel: 
- 4820 lei/luna/beneficiar pentru persoane dependente (gr.I); 
- 3055 lei/luna/beneficiar pentru persoane semidependente (gr.II); 
- 3019 lei/luna/beneficiar pentru persoane care nu sunt dependente (grin). 

Cu deosebit ă  consideratie, 

DIRECTOR GENERAL, 
Prof. Paul MARCU 

DIRECTOR ECONOM 7 
Ec. Anca SCARE 



CENTRUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE liALACIU 
	

ANEXA NR.1 
	

LEI 

SITUATIA. COSTULUI MED1U NOIEMBR1E 2021 -OCTOMBRIE 2022 

Luna 
Nunfar 

inediu de 
beneficiari 

Cheltuieli 
carente de 
fiinctionare 

Din total cheltuieli de funqionarel 

Cheltuieli cu 
rnaterialele igienico- 

sanitare, pentru 
îngrijirea 

persoanelor 
dependente dupA 

grade de dependenta 

Total cheltuieli pa grade de 
dependenta 

Cost mediu dupa grade 
de dependenta /LTJNA 

gradul I 
gradul 

Il 
gradul 

HI 
Total 

cheltuieli de 
personal 

cheltuieli cu 
materiale 
igienica- 
sauitare 

Cheltuieli de 
Intretinere si 
gospodArie, 
obiecte de 
inventar, 

echipament si 
cazarmament 

Cheltuidi cu 
hrana 

gradul I gradul II gradul III gradul I gradul II gradul III gradul I gradul II gradul III 

nuiembrie 2021- 
uctornbrie 2022 76 6 59 11  2963,925 1,872,312 163,470 431,472 496,671 12,906 126,904 23,660 385,365  2177,808 400,752 5,353 3,076 3,036 



CENTRUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE V.FIERBINTI 
	

ANEXA NR.1 
	

LEI 

SITUATIA COSTULUI MEDIU NOIEMBRIE 2021-OCTOMBRIE 2022 

Luna 
Numă r 

mediu de 
beneficiari 

Cheltuieti 
curente de 
funOonare 

Din total cheltuieli de functionare. 

Cheltuieli cu 
materialele igienico- 

sanitare, pentru 
ingrijirea 

persoanelor 
dependente dup ă  

grade de dependenta 

Total cheltuieli pe grade de 
dependenra 

Cost mediu dupa grade 
de dependenta /LUNA 

gradul I 
gradul 

If 
gradul 

111 
Total 

cheltuieli de 
personal 

cheltuieli cu 
materiale 
igienico- 
sanitare 

Cheltuieli de 
?ntrelinere ş i 
gospodă rie. 
obiecie de 
inventar, 

echiparnent si 
cazarmament 

Cheltuieli cu 
hrana 

gradul I gradul II gradul III gradul I gradul H gradul HI gradul I gradul H gradul III 

nuiembrie 2021- 
octoulbrie 2022 

53 18 31 4 2,198,404 1,400,801 73,237 386,837 337,529 24,873 42,837 5,527 925,656 1,128,650 144,098 4,286 3,034 3,002 
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