ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PROIECT
HOTĂRÂRE
datorate de persoanele internate in Centrul de
Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, sau, după caz, de susţinătorii legali ai acestora, În
anul 2008

privind stabilirea

contribuţiei lunare

Consiliul Judeţean Vâlcea, Întrunit În şedinţa din data de .,
,. 2008, la care
participă un număr de .... consilieri judeţeni din numărul total de 33 În funcţie;
Având În vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea,
Înregistrată la nr.2453 din 26 februarie 2008;
Luând În considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Înregistrat la
nr.2454 din 26 februarie 2008, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 7 şi art. 8 din Normele privind organizarea.
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociaIă, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 412/2003, coroborate cu prevederile art. 5, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului
nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local:
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001.
republicată

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 (1) Se stabileşte contribuţia lunară datorată de persoanele internate În Centrul
de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, sau, după caz, de susţinătorii legali ai acestora, În anul
2008, În sumă de 400,0 lei.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) constituie venit propriu al Centrului de Asistenţă
Medico-Socială Lădeşti.

Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica
prezenta hotărâre Direcţiei Economice, Direcţiei Generale de ASistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea şi Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, În vederea aducerii la
Îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site - ul Consiliului Judetean
Vâlcea şi În Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor ari.97 coroborate cu
cele ale ari.45 alin. (2), tit. "c" Legea administraţiei publice locale, nr.21512001 republicată, cu
un nr de .... voturi pentru, .... voturi Împotrivă şi .... ebiinen.
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Consiliul Judeţean Vâlcea
Nr. 2453/ 26.02. 2008
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea contribuţiei lunare
datorate de persoanele internate În Centrul de Asistenţă Medico-Socială
sau, după caz, de susţinătorii legali ai acestora, În anul 2008

Lădeşti,

În conformitate cu prevederile art. 1, alin (1) din Normele privind organizarea,
de asistenţă medico-sociaIă, aprobate prin HG
nr.412/2003, Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti este instituţie publică
specializată, cu personalitate juridică, În subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea.
Potrivit prevederilor art. 51 din OG nr.70/2002 privind administrarea unităţilor
sanitare de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii serviciilor acordate În
unităţile de asistenţă medico-socială sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesită
permanent sau temporar, supraveghere, asistare, Îngrijire, tratament şi care, datorită
unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să Îşi
asigure nevoile sociale.
Internarea În centru se face la recomandarea unităţilor sanitare sau la solicitarea
peroanelor fizice
ori juridice, În baza unei grile de evaluare medico-socială a
persoanei(aprobată prin Ordinul Comun nr.180/491/2003 al Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale şi Ministerului Sănătăţii şi Familiei), cu respectarea prevederilor art.
1 alin. (3) din Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de
asistenţă medico-sociaIă, aprobate prin HG nr.412/2003.
Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) din normele menţionate, bugetul de venituri şi
cheltuieli al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti se aprobă de Consiliul
Judeţean Vâlcea cu avizul Casei de Asigurări şi Sănătate Vâlcea.
Finanţarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti se asigură din venituri
proprii, din sume alocate de la bugetul judeţului şi de la bugetul de stat.
Veniturile proprii ale centrului se constituie, conform prevederilor art. 5, alin(3) din
OG nr.70/2002, cu modificările şi completările ulterioare din:
-contribuţii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susţinătorilor
legali ai acestora, aprobate În condiţiile legii prin hotărâre a consiliului judeţean;
-donaţii, sponsorizări şi alte venituri potrivit legii.
Sumele decontate de casele de asigurări de sănătate sunt destinate finanţării
cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali din centrele de
asistenţă medico-sociaIă, precum şi a cheltuielilor cu medicamente şi materiale sanitare.
În conformitate cu prevederile art 7 alin. (2) din Normele privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.412/2003, cheltuielile curente şi de capital ale unităţilor de asistenţă
medico-sociale se asigură din veniturile proprii şi din subvenţii acordate din bugetul de
local În funcţie de subordonare.Subvenţiile din bugetul local sunt acordate pentru
acoperirea
cheltuielilor de Întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidări, dotări
independente.

funcţionarea şi finanţarea unităţilor

În anul 2007 s-au Înregistrat 7164 zile de spitalizare, astfel că au beneficiat de
serviciile furnizate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti un număr mediu
lunar de 22,8 persoane cu nevoi medico-sociale.
Costul mediu lunar pentru o persoană propus pentru anul 2008 este de 397,5
lei, rotunjit 400 lei, conform situaţiei anexă ..
Având În vedere prevederile art.5 alin. (3) Iit. b) din din OG nr.70/2002 privind
administrarea unităţilor sanitare de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.99/2004, propunem analizarea În vederea aprobării proiectului
de hotarâre privind stabilirea contribuţiei lunare datorate de persoanele internate În
Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, sau, după caz, de susţinătorii legali ai
acestora, În anul 2008
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea contribuţiei lunare
datorate de persoanele internate În Centrul de Asistenţă Medico-Socială
sau, după caz, de susţinătorii legali ai acestora, În anul 2008

Lădeşti,

Având În vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea
lunare datorate de persoanele internate În Centrul de Asistenţă Medico
Socială Lădeşti, sau, după caz, de susţinătorii legali ai acestora, În anul 2008,
Înregistrată la nr.2453 din 26.02.2008, prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.
În conformitate cu prevederile art. 1, alin (1) din Normele privind organizarea,
funcţionarea unităţilor de asistenţă medico-sociaIă, aprobate prin HG nr.412/2003,
Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti este instituţie publică specializată, cu
personalitate juridică.in subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, care acordă servicii de
Îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii persoanelor cu nevoi medico-sociale.
Finanţarea centrului se asigură din venituri proprii, din sume alocate de la bugetul
judeţului şi de la bugetul de stat.
Veniturile proprii ale centrului se constituie, conform prevederilor art. 5 alin(3) din
OG nr.70/2002, cu modificările şi completările ulterioare din:
-contribuţii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susţinătorilor
legali ai acestora, aprobate În condiţiile legii prin hotărâre a consiliului judeţean;
-donaţii, sponsorizări şi alte venituri potrivit legii.
Costul mediu lunar pentru o persoană propus pentru anul 2008 este de 400 lei.
Proiectul de hotărâre iniţiat este Întocmit În conformitate cu prevederile art 5 alin
(3) lit b) din din OG nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare de interes
judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.99/2004
contribuţiei

Faţă de aceste
stabilirea contribuţiei
Medico-Socială

considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind
lunare datorate de persoanele internate În Centrul de Asistenţă
Lădeşti, sau, după caz, de susţinătorii legali ai acestora, În anul 2008
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