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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L   N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

 

H O T Ă R Â R E  
 

Nr. 5 din 12.01.2016 
privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare CENTRULUI 

REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VÎRSTNICE din Municipiul Roman- 

CASA BUNICILOR şi  aprobarea, pentru anul 2016, a nivelului costului mediu 

 lunar de întreţinere şi a alocatiei zilnice de hrana  pentru persoanele vârstnice  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 615 din 12.01.2016 înaintată de către domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate 

comun nr. 616 din 12.01.2016 al Direcţiei Economice şi al Biroului Juridic Contencios; 

Văzând avizul favorabil nr. 3 din 12.01.2016 al Comisiei pentru Buget Finanţe, avizul 

favorabil nr.  4 din 12.01.2016 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 534  

din 12.01.2016 dat de către Secretarul municipiului Roman;  

Având în vedere prevederile: 

- O.U.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 

serviciilor sociale; 

- Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi 

completările ulterior; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

           - Hotărârii Guvernului 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. 

          - HG 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 

          - HG 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. 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c), ale art. 45, precum şi ale 

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂR ĂŞTE:  
 

Art. 1. Se modifică şi se completează cap. IX din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Centrului rezidenţial pentru Persoane vârstnice din Municipiul Roman, care va 

avea următorul cuprins: 
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    “Art. 31:1) Finantarea cheltuielilor Centrului Rezidential se asigura, in conditiile 

legii, din urmatoarele surse: 

a) bugetul local al municipiului; 

b) contributia asociatului / partenerului; 

c) contributia persoanelor varstnice beneficiare si/sau a reprezentantilor legaliai 

acestora; 

d) donatii, sponsorizari, in bani sau in natura, din partea unor persoane fizice, juridice 

din tara sau strainatate; 

e) fonduri interne/externe (ne)rambursabile; 

f) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

                    2) Contributia lunara de intretinere datorata de persoanele beneficiare si/sau 

reprezentantii   legali ai acestora, constituie venit extrabugetar al Centrului. 

      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). 

                    Art.32: 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 obligatiasa plateasca o contributie lunara de intretinere in procente de 60 % 

din veniturile personale lunare, fara sa se depaseasca costul 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. 

                    Art.33.  1)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 maredecat 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. 

                     2) Reprezentantii persoanei varstnice beneficiare pot acoperi integral din 

veniturile proprii contributia lunara de intretinere printr-un angajament de plata. 

                     3) Obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere datorata de persoana 

varstnica saureprezentantul sau legal se stabileste printr-un angajament de plata semnat de 

acestia. 

Angajamentul de plata constituie titlu executoriu. Se intocmeste in trei exemplare 

(unul la dosarul asistatului, unul persoanei obligate la plata contributiei si unul pentru 

institutia care urmeaza sa faca retinerile/care urmareste plata contributiei). 

In cazul in care persoana obligata la plata este pensionar suma reprezentand 

contributia lunara de intretinere datorata de acesta se retine din pensie. In celelalte cazuri 

plata se face direct la casieria Centrului, prin intermediul organelor abilitate ale 

administratiei publice locale in a caror raza de activitate se afla domiciliul persoanelor 

obligate la plata, care vor urmari si incasarea sumelor sau prin institutii financiare. 

                     4) Conducerea Centrului este obligata sa informeze in scris persoanele care au 

incheiat angajamente de plata ori de cate ori intervin modificari ale costului mediu lunar de 

intretinere sau ale veniturilor persoanelor ingrijite, pe baza carora se recalculeaza 

cuantumul contributiei lunare de intretinere. 
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     Recalcularea contributiei de intretinere ca urmare a modificarilor veniturilor 

persoanei varstnice ingrijite sau ale persoanelor obligate la plata contributiei de intretinere 

se efectueaza prin decizia Directorului institutiei. 

     In cazul in care persoana varstnica beneficiara lipseste din Centru pentru mai mult de 

5 zile, contributia de intretinere se recalculeaza (se scade alocatia de hrana corespunzatoare 

zilelor respective). Recalcularea se face numai pentru situatiile in care contributia lunara de 

intretinere, stabilita ca obligatie de plata, este egala cu costul mediu lunar de intretinere.” 

  

Art. 2. (1) Se aprobă, pentru anul 2016, nivelul costului mediu lunar de întreţinere  

pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centru Rezidenţial pentru persoane varstnice – Casa 

Bunicilor la suma de 947 lei, conform anexei 1 la prezenta hotarare. 

(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. 3. Se aproba cuantumul alocaţiei de hrana pentru persoanele asistate în cuantum 

de 16,6 lei/zi/persoană.  

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în 

termenul prevăzut de lege, autortaţilor şi persoanelor interesate.  

 
 
 

     Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 

               Consilier,                                                  Secretarul Municipiului Roman, 

  Doru-Mihai ALEXANDRU                                   Jurist Gheorghe CARNARIU 


