ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 26.01.2017
privind aprobarea, pentru anul 2017, a nivelului costului mediu lunar de
întreţinere şi a alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice cazate
în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice - Casa Bunicilor din
Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 748 din 17.01.2017 înaintată de către
Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 318 din 17.01.2017, întocmit de Direcţia de Asistenţă Socială;
Văzând avizul favorabil nr. ____ din 26.01.2017 al Comisiei pentru
Buget Finanţe, avizul favorabil nr. ____ din 26.01.2017 al Comisiei Juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 26.01.2017 dat de către Secretarul
Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile următoarelor acte normative: O.U.G. nr.
68/2003 privind serviciile sociale; H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea
Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; Legea nr. 17/2000R
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale; H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile
publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor
adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; H.G. nr. 978/2015 privind
aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului
venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia
lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice
din centrele rezidenţiale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi ale art. 36 alin. (6)
lit. a) pct. 16 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă, pentru anul 2017, nivelul costului mediu lunar de
întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial pentru
persoane vârstnice – Casa Bunicilor din Municipiul Roman, la suma de 957 lei;
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(2) Costul mediu lunar de întreţinere va sta la baza calculării contribuţiei
de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în centru şi/sau de
susţinătorii legali;
Art. 2. Se aprobă cuantumul alocaţiei de hrană pentru persoanele
vârstnice asistate, la valoarea de 16,6 lei/zi/persoană;
Art. 3. Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre,
conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George Alexandru BĂLAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 748 din 17.01.2017

primar@primariaroman.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2017, a nivelului
costului mediu lunar de întreţinere şi a alocatiei zilnice de hrana pentru
persoanele vârstnice cazate în Centrul Rezidenţial pentru persoane
vârstnice Casa Bunicilor din Municipiul Roman
Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice - Casa Bunicilor
funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000R privind asistenţa
socială a persoanelor vârstnice si oferă celor 38 de beneficiari o gamă variată de
servicii: găzduire si hrana pe perioadă nedeterminată, asistenţă medicală şi
îngrijire, consiliere sociala si psihologică, socializare şi petrecere a timpului
liber.
Prin H.C.L. nr. 208 din 18.12.2015 Centrul Rezidenţial pentru persoane
varstnice - Casa Bunicilor din Municipiul Roman este un serviciu social public
fara personalitate juridica care se afla in subordinea Directia de Asistenta
Sociala a Municipiului Roman.
Potrivit prevederilor art. 24 din Legea 17/2000R privind asistenţa socială
a persoanelor vârstnice, „Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi
sunt îngrijite în cămine organizate potrivit legi, precum şi susţinătorii legali ai
acestora au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită pe
baza costului mediu lunar de întreţinere.
Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu
datorează contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale
sau judeţene, după caz, în limita hotărâtă de acestea.”
Consiliile locale 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.
Conform prevederilor art. 25 din Legea 17/2000R privind asistenţa
socială a persoanelor vârstnice, „Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte
anual de către consiliile locale înainte de adoptarea bugetelor proprii”.
Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de
dependenţă al
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persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere cheltuielile de întreţinere, pentru
hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale
sanitare.
Cheltuielile aferente plăţii salariilor pentru personalul angajat în cămine,
plăţii medicamentelor şi cheltuielile de capital nu se iau în calcul la stabilirea
costului mediu lunar de întreţinere.
Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului
standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate şi aprobate în
condiţiile legii.
Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel:
- persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin 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 pentru fiecare cămin;
- 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 brut pe ţară în vigoare;
- susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală
printr-un angajament de plată.
Dacă prin aplicarea cotei stabilite se acoperă valoarea totală a contribuţiei
lunare, susţinătorii legali nu mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii
diferenţei de contribuţie.
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.
Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se
poate stabili şi prin hotărâre judecătorească.
Urmare celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare
Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma
prezentată.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Direcţia de Asistenţă Socială
Nr. 318 din 17.01.2017
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea, pentru anul 2017, a nivelului costului mediu lunar de
întreţinere şi a alocatiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice cazate
în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din
Municipiul Roman
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Roman este un actor activ
care se raporteaza in permanenta la nevoile sociale identificate in comunitatea
locala. Conform H.C.L. nr. 208 din 18.12.2015, Centrul Rezidenţial pentru
persoane varstnice Casa Bunicilor din Municipiul Roman a trecut in directa
subordonare a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman si este un
serviciu social public fara personalitate juridica care funcţionează în
conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000R privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice si oferă celor 38 de beneficiari o gamă variată de servicii:
găzduire si hrana pe perioadă nedeterminată, asistenţă medicală şi îngrijire,
consiliere sociala si psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber .
Finantarea cheltuielilor Centrului Rezidential se asigura, in conditiile
legii, din urmatoarele surse: bugetul local al municipiului, contributia
asociatului / partenerului, contributia persoanelor varstnice beneficiare si/sau a
reprezentantilor legali ai acestora, donatii, sponsorizari, in bani sau in natura, din
partea unor persoane fizice, juridice din tara sau strainatate, fonduri
interne/externe (ne)rambursabile, alte surse de finantare, in conformitate cu
legislatia in vigoare.
Contributia lunara de intretinere datorata de persoanele beneficiare si/sau
reprezentantii legali ai acestora, constituie venit extrabugetar al Directiei de
Asistenta Sociala Roman. Contributia de intretinere in Centru se determina pe
baza costului mediu lunar de intretinere stabilit anual de catre consiliul local,
inainte de adoptarea bugetului propriu.
Costul mediu lunar de intretinere se stabileste in functie de gradul de
dependenta al persoanei varstnice ingrijite in Centru (persoana independenta,
semidependenta, dependenta)
Persoanele varstnice beneficiare care dispun de venituri proprii (pensii de
orice natura, indemnizatii sau alte drepturi acordate potrivit legii, alte surse cu
caracter permanent) au obligatia sa plateasca o contributie lunara de intretinere
in procente de 60 % din veniturile personale lunare, fara sa se depaseasca costul
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mediu lunar de intretinere. La calculul veniturilor realizate de persoana varstnica
beneficiara nu se iau in considerare drepturile banesti care se suspenda pe
perioada de ingrijire in centru.
In cazul persoanelor varstnice care nu au venituri proprii ori acestea sunt
mai mici decat costul mediu lunar de intretinere, apartinatorii acestora datoreaza
in totalitate sau partial, dupa caz, plata contributiei lunare de intretinere daca
realizeaza venit pe membru de familie mai mare decat salariul minim brut pe
tara in vigoare. Ordinea de obligare la plata este: - sotul pentru sotie sau, dupa
caz, sotia pentru sot ; - copiii pentru parinti; - parinti pentru copii. Daca una din
persoanele care datoreaza plata contributiei de intretinere nu are mijloace
materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a intretinerii
persoanei varstnice asistate, diferenta de plata trece in obligatia celorlalte
persoane, in ordinea stabilita mai sus, pana la completarea integrala a nivelului
contributiei de intretinere. In cazul in care persoana asistata si sustinatorii legali
ai acesteia nu au venituri, cheltuielile reprezentand contributia lunara de
intretinere se suporta din bugetul local.
Reprezentantii persoanei varstnice beneficiare pot acoperi integral din
veniturile proprii contributia lunara de intretinere printr-un angajament de plata.
Obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere datorata de persoana
varstnica saur eprezentantul sau legal se stabileste printr-un angajament de plata
semnat de acestia.
Angajamentul de plata constituie titlu executoriu
Din punct de vedere al legalităţii:
Sediul acestei materii se regaseşte în dispoziţiile art. 24 şi 25 din Legea
17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice:
,,Art. 24
(1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în căminele
organizate potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai acestora au obligaţia să
plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de
întreţinere.
(2) Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează
contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau judeţene, după
caz, în limita hotărâtă de acestea.
(3) Consiliile locale sau 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.
Art. 25
(1) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte anual de către consiliile locale şi/sau
judeţene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii.
(2) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al
persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere cheltuielile de întreţinere, pentru hrană şi
gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale sanitare şi altele
asemenea, în conformitate cu clasificaţia bugetară specifică bugetelor autorităţilor
administraţiei publice locale.
(3) Cheltuielile aferente plăţii salariilor pentru personalul angajat în cămine, plăţii
medicamentelor şi cheltuielile de capital nu se iau în calcul la stabilirea costului mediu
lunar de întreţinere.
(4) Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor
de calitate pentru serviciile oferite, adoptate şi aprobate în condiţiile legii.
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(5) Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel:
a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin 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 pentru fiecare cămin;
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 lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 600 lei;
b^1) cuantumul prevăzut la lit. b) se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de
indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior; c) susţinătorii legali
pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un angajament de
plată.
(6) Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la alin. (5) lit. a) se acoperă valoarea totală a
contribuţiei lunare, susţinătorii legali nu mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii
diferenţei de contribuţie.
(7) 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.
(8) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili şi
prin hotărâre judecătorească.’’

Avand in vedere Hotărârea Guvernului nr. 903/15.10.2014 privind
stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile
colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala
destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor
varstnice, aceasta este de 16,6 lei.
La calculul costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2017 am avut
in vedere cheltuielile de întreţinere, gospodărie, hrană, obiecte de inventar,
echipament şi cazarmament, materiale sanitare aferente anului 2016, în
conformitate cu clasificaţia bugetară specifică bugetelor autorităţilor
administraţiei publice locale, actualizat cu indicele de inflatie prognozat pentru
anul 2017. Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea
nivelului standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate şi aprobate în
condiţiile legii.
Pentru determinarea costului mediu lunar de întreţinere CMLI pentru anul
2017, s-a avut in vedere următorul algoritm:
CMLI =

totalul cheltuielilor materiale înregistrate în perioada ianuarie – decembrie 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------numărul mediu al beneficiarilor în cadrul centrului

CMLI =

332. 876,25 lei
----------------- : 12luni = 956,54 lei/beneficiar/luna.
29 beneficiari

Costul mediu lunar de intretinere/contributia de intretinere, in valoare de
957 lei/beneficiar/luna, datorat de persoanele varstnice/sustinatorii legali ai
acestora, vor intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2017.
DIRECTOR EXECUTIV,
Sorina MONAC
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