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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 A  

 
Nr. __ din 30.01.2020 

 
privind aprobarea, pentru anul 2020, a nivelului costului mediu 

lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de întreținere datorată 

de persoanele vârstnice îngrijite în  Centrul Rezidenţial pentru 

persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de 

Asistență Socială Roman 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

                  

Examinând referatul de aprobare nr. 601 din 13.01.2020 înaintat de către 

Primarul Municipiului Roman - domnul Lucian Ovidiu Micu, precum și raportul 
de specialitate nr. 704 din 14.01.2020 întocmit de către Direcția de Asistență 

Socială a Municipiului Roman; 
Văzând avizul de legalitate nr.  __  din __.01.2020  dat de Secretarul 

general al  Municipiului Roman, avizul favorabil nr.  __  din __.01.2020  al 
Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr.  __  din __.01.2020  
al Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile:   
- Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu 

modificările şi completările ulterioare;   
- Legii nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind 

asistența socială a persoanelor vârstnice; 
 - Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;  
- 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;  
- H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a 

nevoilor persoanelor vârstnice;                  
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În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7 lit ”b”, art. 139, alin (1), al art. 
140, alin.(1), precum și al art. 196, alin. (1),  lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
  

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere, pentru persoanele 

vârstnice îngrijite în Centrul Rezidential pentru persoane vârstnice Casa 
Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman, pe anul 2020, în 

cuantum de :  
a) pentru persoanele independente 3693,86 lei/ persoană/ lună;  
b) pentru persoanele semindependente 3835,52 lei/persoană/lună;          

 

Art. 2. Se aprobă contribuția lunară de întreținere a unei persoane 

vârstnice îngrijite în centru și/sau susținători legali, astfel:  
a) pentru persoanele independente 1700 lei/ persoană/ lună;  
b) pentru persoanele semindependente 1800 lei/persoană/lună. 

       

Art. 3. Se stabilește modalitatea de plată a contribuției lunare de 

intreținere, astfel:  
a) persoanele vârstnice beneficiare de serviciile Centrului Rezidenţial 

pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor, care dispun de venituri proprii 
datorează o contribuție de intreținere lunară în valoare de 60% din valoarea 

veniturilor persoanale lunare, fără a depăși contribuția stabilită la art. 2.  
b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției de 

întreținere stabilite la art. 2 se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor 

vârstnice îngrijite în centru, dacă realizează un venit lunar, pe membru de 
familie în cuantum mai mare decat valoarea netă a salariului de bază minim brut 

pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii. 
 

Art. 4. La stabilirea venitului lunar pe membru de familie ai sustinătorilor 

legali, din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele 

obligații legale de întreținere, aflate în executare, iar suma rămasă se împarte la 

numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în 

întretinere, cu respectarea prevederilor art. 527 din Codul civil.  
 

Art. 5. Persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidențial pentru 

persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială 

Roman care nu au venituri și nici susținători legali, nu datorează plata 

contribuției de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local.  
 

Art. 6. (1) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina 

persoanei vârstnice și/sau susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament 
de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul sau legal, dupa caz, 
și/sau de susținătorul legal.  

(2) Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară 

integrală printr-un angajament de plată.  
(3) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.  
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Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile începând cu luna 
ianuarie 2020, pe toată perioada anului 2020.     

 

Art. 8. Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 
general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.  
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                             Secretarul general al Municipului Roman, 
  Dana –Lăcrămioara PĂIUȘ                                    Gheorghe CARNARIU 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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. 601 din 13.01.2020 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2020,  
a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de 

întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în   
Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor  

din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman 
             
 Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Casa Bunicilor 

funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice și oferă celor 38 de beneficiari o gamă variată de 

servicii: găzduire și hrană pe perioadă nedeterminată, asistenţă medicală şi 

îngrijire, consiliere socială și psihologică, socializare şi petrecere a timpului 

liber. Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din 

Municipiul Roman este un serviciu social public fără personalitate juridică 

înființat prin H.C.L. nr. 8 din 26.01.2017 și care se află în subordinea Direcției 

de Asistență Socială a municipiului Roman.   
     Conform prevederilor art. 25, alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind 
asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, “Costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de 

către consiliile locale și/sau județene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor 

proprii.”  Alin. (4) al articolului mai sus menționat precizează: “Costul mediu 

lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime 

de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin 
hotărâre a Guvernului.”   

Astfel, potrivit Anexei 3 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind 

aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului 

venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția 

lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice 

din centrele rezidențiale, standardul minim de cost/an pentru serviciile sociale 

rezidențiale destinate persoanelor vârstnice este de 23.784 lei/an/beneficiar, 
respectiv 1.982 lei/lună/beneficiar.   

Art. 24, alin. (1) al Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a 

persoanelor vârstnice, stipulează că:  ”Persoana vârstnică îngrijită în căminul 



 
organizat potrivit prezentei legi, precum și susținătorii legali ai acesteia, care 

dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de 

întreținere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe efectuate potrivit 

dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor 

persoanei vârstnice și, după caz, a susținătorilor legali ai acesteia.” Conform 

aceeași legi (art. 24 alin 1^1), contribuția de întreținere reprezintă venit la 

bugetul local.   
În conformitate cu art. 24, alin. (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistența 

socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, 

persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează 

contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau 
județene, după caz, în limita hotărâtă de acestea.  
  Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de 

dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea 

cheltuielilor curente anuale ale centrului pentru persoane vârstnice, diminuate cu 
sumele primate din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru 

finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor, 

în conformitate cu prevederile art. 25, alin. (2) din Legea nr. 17/2000 privind 
asistența socială a persoanelor vârstnice.  
  Art. 529, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, prevede că 

întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele 

celui care urmează a o plăti. Potrivit art. 93 din Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările ulterioare, obligațiile de întreținere se stabilesc astfel 

încât să nu afecteze veniturile considerate a fi minim necesare vieții curente a 

persoanei/persoanelor obligate la întreținere, precum și a copiilor 

acesteia/acestora.   
       Urmare a celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 
 
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția de Asistență Socială - Centrul Rezidenţial pentru 

Persoane Vârstnice Casa Bunicilor, în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 
 
 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
 

 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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: Direcția de Asistență Socială 
Nr. 704 din 14.01.2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

                                    
la proiectul de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2020, 

a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de 

întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial 

pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor 
din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman 

 
 

  Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman este un actor activ care se 
raportează în permanență la nevoile sociale identificate în comunitatea locală. Conform  

H.C.L. nr. 208 din 18.12.2015, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 8 din 

26.01.2017, Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor este în directă 

subordine a Direcției de Asistență Socială Roman și este un serviciu social public fără 

personalitate juridică care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice și oferă celor 38 de beneficiari o gamă variată 

de servicii: găzduire și hrană pe perioadă nedeterminată, asistenţă medicală şi îngrijire, 

consiliere socială și psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber . 
 În  conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 17/2000R privind asistența socială 

a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, ,,persoanele vârstnice au 

dreptul la asistență socială în raport cu situația sociomedicală și cu resursele economice de 
care dispun”.  

Potrivit prevederilor art. 102 din Legea asistenței sociale - Legea nr. 292/2011, cu 
modificările ulterioare și ale art. 25, alin. (5), lit. a) și b) din Legea nr. 17/2000 ,,persoanele 

care realizează venituri și, după caz, susținătorii legali ai acestora au obligația de a contribui la 

costurile serviciilor sociale de care beneficiază, iar dacă nu au venituri și nici susținători legali 

care să datoreze întreținerea acestora sau ale căror venituri nu permit asigurarea contribuției 

lunare, serviciile sunt asistate gratuit, costurile aferente fiind susținute din bugetele publice”.  
Ordinea surselor de finanțare a serviciilor sociale respectă principiul subsidiarității, 

reglementat de Legea asistenței sociale - Legea nr. 292/2011, conform căruia responsabilitatea 
privind dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în 

soluționarea situațiilor de dificultate revine fiecărei persoane, precum și familiei acesteia, 

autoritățile statului intervenind prin crearea de oportunități egale și, în subsidiar, prin 

acordarea de beneficii de asistență socială și servicii sociale adecvate. 
Potrivit prevederilor art. 18, alin. 1 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a 

persoanelor vârstnice ,,Căminul pentru persoane vârstnice este centrul rezidențial cu sau fără 

personalitate juridică, finațat integral din bugetul local, înființat și organizat potrivit 

dispozițiilor prezentei legi care acordă, pe perioadă nedeterminată, îngrijire persoanelor 

vârstnice ” .  

mailto:primaria@primariaroman.ro


 
În conformitate cu prevederile art. 24, alin. 1 din Legea nr. 17/2000 privind asistența 

socială a persoanelor vârstnice, ,,Persoana vârstnică îngrijită în căminul organizat potrivit 

prezentei legi, precum și susținătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au 

obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită individualizat (...), pe baza 

costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei vârstnice și, după caz, a 

susținătorilor legali ai acesteia”.  
Art.  25, alin. 1, 2, 4 și 5 din Legea nr 17 / 2000, stipulează următoarele:  
1) costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către consiliile locale și / sau 

județene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii;  
2) costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al 

persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale 

căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de 

asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a 

medicamentelor;   
4) costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului 

standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat 
prin hotărâre a guvernului, în condițiile legii.  

5) Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:  
a) persoanele vârstnice care au venituri și suni îngrijite în cămin datorează contribuția 

lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără 

a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin; 
 b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se 

va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează 

venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de 

baza minim brut pe tară garantat în plată, stabilit potrivit legii;  
c) susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală 

printr-un angajament de plată.  
   În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 17/2000 modificată prin Legea nr. 

19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice 

,,Catergoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie se 
stabilesc prin hotărâre a consiliului local/județean, ținând cont de prevederile art. 527, alin. 2 

din Codul Civil potrivit cărora ,,la stabilirea mijloacelor celui care datorează întreținerea se 

ține seama de veniturile și bunurile acestuia, precum și de posibilitățile de realizare a acestora; 
de asemenea, vor fi avute în vedere celelalte obligații ale sale. ” 

 Costul mediu lunar de întreținere aferent anului 2020 pentru persoanele îngrijite în 

cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență 

Socială Roman este de:  
a) pentru persoanele independente 3693.86 lei/ persoană/ lună;  
b) pentru persoanele semindependente 3835.52 lei/persoană/lună;  
Având în vedere costul mediu lunar, începând cu luna ianuarie 2020, propunem  

contribuția lunară pentru beneficiarii independenți ai centrului, în sumă de 1700 lei/ lună, iar 

pentru beneficiarii semidependenți în sumă de 1800 lei/lună.   
Art. 24, alin. 1^1 al Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 

prevede: ,,contribuția de întreținere prevăzută la alin. 1 reprezintă venit la bugetul local”.  
Propunem ca persoanele semidependente, astfel cum sunt definite prin H.G. nr. 

886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, 

începând cu luna ianuarie 2020 să achite în plus 100 lei, reprezentând cheltuieli cu apă, canal, 
salubritate, materiale igienico-sanitare și de curățenie.  

 

   Urmare celor prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local 

al Municipiului Roman proiectul de hotărâre alăturat. 
                                      
             

DIRECTOR EXECUTIV, 
Sorina MONAC 


