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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 9 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. 2 din 26.01.2017 al Comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 9 din 26.01.2017 al Comisiei Juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. 1267 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                   Contrasemnează 

              Consilier,      Secretarul Municipiului Roman,    

         George Alexandru BĂLAN                         Gheorghe CARNARIU 


