ROMÂNIA
CONSILIUL JUDETEAN
VÂLCEA
,
PROIECT

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, aprobarea contribuţiei
lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cămine şi! sau de
susţinătorii legali, precum şi modalităţiile de acoperire a costului mediu lunar de
întretinere
,
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de
2008, la care
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.2451 din 26 februarie 2008;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la
nr.2452 din 26 februarie 2008, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.18, alin.(5), art.24, alin(3) şi art.25, alin(5) din
Legea nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată,
coroborate cu cele ale anexei la Hotărârea Guvernului nr.729/2005 privind stabilirea
nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de
asistentă socială, sectiunea D 1;
Î~ temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare
participă

HOTĂRĂŞTE:

costul mediu lunar de întreţinere, pentru persoanele vârstnice.
instituţionalizate, în sumă de 670 Iei/lună/persoană, calculată potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.1 Se

stabileşte

Art.2 Se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele
vărstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Centrul pentru persoane
vârstnice Bistriţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea şi/ sau de susţinătorii legali, în sumă de 670 lei.

după

Art.3(1) Se stabilesc modalităţiile de acoperire a costului mediu lunar de întreţinere,
cum urmează:
a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămine datorează
contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea
veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere
aprobat;
b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere
se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine,
dacă realizează venit pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe
ţară;

c)

susţinătorii

legali pot acoperi din veniturile proprii
angajament de plată.

contribuţia integrală

printr-un

(2) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de Întreţinere În sarcina persoanei
vârstnice şi/ sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat
de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi! sau de susţinătorul legal.
Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
(3) Sumele reprezentând contribuţia lunară de
vârstnice se fac venit la bugetul propriu al judeţului Vâlcea.

întreţinere

pentru persoanele

Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica
prezenta hotărâre Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea, În vederea aducerii la Îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi În Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu
cele ale art.45 alin. (2), lit. "c" Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată.
cu un nr de ... voturi pentru, ... voturi Împotrivă şi ... abţineri.
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Anexă

SITUATIA
PRIVIND COSTULUI DE ÎNTRETINERE LA CENTRUL PENTRU
PERSOANE VÂRSTNICE BISTRIŢA
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
NR.2451/ 26.02.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, aprobarea
contribuţiei lunare de intreţinere datorată de persoaneie vârstnice ingrijite in cămine
şi/sau de susţinătorii legali in anul 2008, precum şi modalităţile de acoperire a costului
mediu lunar de intreţinere

Persoanele vârstnice au dreptul la asistenţă socială, în raport cu situaţia sociomedicală şi
cu resursele economice de care dispun. Potrivit prevederilor art.1 din Legea nr.17/2000 privind
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, sunt considerate persoane vârstnice, persoanele care
au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.
În conformitate cu prevederilor art.24 din legea menţionată, persoanele vârstnice care
dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în căminele organizate potrivit legii menţionate, precum
şi susţinătorii legali ai acestora au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere,
stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere.
Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al
persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărie,
obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale sanitare şi alte asemenea, în
conformitate cu clasificaţia bugetară specifică autorităţilor administraţiei publice locale.
În anul 2007, potrivit adresei nr. 4250 din 19.02.2008, a Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, " Centrul pentru persoane vârstnice Bistriţa" a realizat
cheltuieli în sumă de 681368,30 lei, din care 401675,76 lei cheltuieli directe cu persoanele
vârstnice.
Centrul pentru persoane vârstnice Bistriţa are 50 de camere cu următoarea structură:
-17 camere sunt ocupate de persoane vârstnice( 10 camere la parter+7 camere la etaj 1)
-2 camere izolatoare la parter
-1 cabinet medical
-2 depozite pentru lenjerie şi echipament
-1 camera depozit medicamente
-1 club
-1 camera-Birou contabilitate
:25 camere neutilizate ( 11 camere etaj 1+ 14 camere etaj 2)
In anul 2007 au beneficiat de serviciile centrului un număr de 50 persoane vârstnice, din
care 30 persoane au dispus de venituri proprii şi au achitat o contribuţie totală de 76005 lei.
Costul mediu lunar propus pentru anul 2008, pentru o persoană este de 668,26 lei,
rotunjit 670 lei, conform situaţiei anexă.
Potrivit prevederilor art. 25 alin 5 din Legea nr.17/2000, privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, acoperirea valorii integrale a
contribuţiei lunare se realizează astfel:
-persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămine datorează contribuţia
lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără
a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat.
-diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va
plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit
pe membru de familie mai mare decât salariu minim pe ţară.

Obligaţia

de plată a contribuţiei lunare de Întreţinere În sarcina persoanei vârstnice şi/sau
legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana
vârstnică, de reprezentantul său legal după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de
plată constituie titlu executoriu.
Obligaţia de plată a contribuţiei lunare În sarcina susţinătorilor legali se poate stabili şi
prin hotărâre judecătorească.
Sumele reprezentând contribuţia lunară de Întreţinere pentru persoanele vârstnice, se
virează la bugetul propriu al judeţului care Împreună cu subvenţiile acordate de la bugetul de
stat, se folosesc la acoperirea cheltuielilor curente şi de capital ale căminului.
a

susţinătorilor

Având În vedere prevederile art 24 alin(3) şi art 25 (1) din Legea nr 17/2000 privind
a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, propunem
analizarea În vederea aprobării proiectului de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar
de întreţinere, aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice
lnqriiite În cămine şi/sau de susţinătorii legali În anul 2008, precum şi modalităţile de acoperire a
costului mediu lunar de Întreţinere
asistenţa socială
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, aprobarea
contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cămine
şi/sau de susţinătorii legali în anul 2008, precum şi modalităţile de acoperire a costului
mediu lunar de întreţinere

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere, aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele
vârstnice îngrijite în cămine şi/sau de susţinătorii legali în anul 2008, precum şi modalităţile de
acoperire a costului mediu lunar de întreţinere, înregistrată la nr.2451 din 26.02.2008,
prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.
Potrivit prevederilor art 24 alin (3) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene hotărăsc cu
privire la cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în
cămine şi/sau de susţinătorii legali şi în situaţia în care veniturile acestor persoane sunt
insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreţinere.
La stabilirea costului mediu lunar de întreţinere s-au avut în vedere cheltuielile de
întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale
sanitare şi alte asemenea, înregistrate de "Centrul pentru persoane vârstnice Bistriţa" din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, comunicate cu adresa nr.
4250 din 19.02.2008.
Propunerile de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare datorate de persoanele
vârstnice îngrijite în cămine organizate potrivit Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau susţinătorii legali sunt în
conformitate cu prevederile art. 25 alin (5) din actul normativ menţionat
Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau
a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana
vârstnică, de reprezentantul sau legal după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de
plată constituie titlu executoriu.
Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili şi
prin hotărâre judecătorească.
Sumele reprezentând contribuţia lunară de întreţinere pentru persoanele vârstnice, se
virează la bugetul propriu al judeţului care împreună cu subvenţiile acordate de la bugetul de
stat, se folosesc la acoperirea cheltuielilor curente şi de capital ale căminului.

Proiectul de hotărâre iniţiat este întocmit în conformitate cu prevederile art 24 şi art 25
din Legea nr nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Faţă de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotarâre
privind
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere
datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cămine şi/sau de susţinătorii legali, precum şi
modalităţile de acoperire a costului mediu lunar de întreţinere
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