
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  

 
P R O I E C T  D E  H O T Ã R Â R E  

 
Nr. 4194 din 18.01.2023 

 
privind aprobarea, pentru anul 2023, 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; 

 

             Având în vedere:  
  - referatul de necesitate nr. 96 din 17.01.2023 al Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Roman; 
       - referatul de aprobare nr. 4198 din 18.01.2023 înaintat de către Primarul 

Municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de 
specialitate nr. 4424 din 19.01.2023 întocmit de către Direcția economică și 

Direcția juridică și Administrație Publică; 
- avizul de legalitate nr.______din __.01.2023 dat de Secretarul general al  

Municipiului Roman, avizul favorabil nr. _____ din __.01.2023 al Comisiei 
pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. _____din __.01.2023 al 
Comisiei juridice; 

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

- 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; 
- Legea nr. 292/2011- Legea asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;  
- Hotărârea Guvernului nr. 1253/2022 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale;  

 



                                                                                                   
 

  - Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de 

evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; 
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 Rezidențial pentru persoane vârstnice ”Casa 
Bunicilor” din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman, pe anul 2023, în 
cuantum de :  

a) pentru persoanele independente 4668,42 lei/ persoană/ lună;  
b) pentru persoanele semidependente 4820,83 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 2200 lei/ persoană/ lună;  
b) pentru persoanele semidependente 2500 lei/persoană/lună. 

 

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

intreținere, astfel:  
a) persoanele vârstnice beneficiare ale serviciilor Centrului Rezidenţial 

pentru persoane vârstnice ”Casa Bunicilor”, care dispun de venituri proprii 
datorează o contribuție de întreținere 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 decât 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 susținătorilor 

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 
întreținere, 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 său legal, după 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.  
 

Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile începând cu luna 
ianuarie 2023, pe toată perioada anului 2023.     

 

Art. 8. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 
general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.  

 
        

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 

privind majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție __  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 
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   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. 96 din 17.01.2023 
 
 
 
 

REFERAT DE NECESITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2023, 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” 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.   
     Centrul oferă beneficiarilor 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.   
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.” Potrivit Anexei 3 la Hotărârea Guvernului 

nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, 
modificată prin H.G. nr. 1253/2022, standardul de cost/an pentru serviciile 
sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice care nu sunt dependente este 
de 43.594 lei/an/beneficiar, respectiv 3.633 lei/lună/beneficiar, iar pentru  
serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice semidependente 
este de 57.850 lei/an/beneficiar, respectiv 4.821 lei/lună/beneficiar. 

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

persoanelor vârstnice, prevede:  ”Persoana vârstnică îngrijită în căminul 

organizat potrivit prezentei legi, precum și susținătorii legali ai acesteia, care 
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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.” Potrivit 
aceluiași act normativ (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 primite 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.   
 
 Având în vedere noile standarde minime de cost pentru serviciile sociale 
destinate persoanelor vârstnice, prevăzute în anexa 3 a Hotărârii de Guvern nr. 
1253/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 

privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, 
   ținând seama și de creșterea considerabilă a tarifelor la utilități, care a 

generat o creștere în lanț a tuturor  costurilor și, implicit, creșterea costului 

mediu lunar de întreținere, pentru beneficiarii Centrului Rezidențial pentru 

persoane vârstnice ”Casa Bunicilor”, propun: 
 
➢ stabilirea costului mediu lunar de întreținere, pentru persoanele vârstnice 

îngrijite în Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice ”Casa Bunicilor” din 

cadrul Direcției de Asistență Socială Roman, pe anul 2023, astfel:  
a) pentru persoanele independente 4668,42 lei/ persoană/ lună;  
b) pentru persoanele semidependente 4820,83 lei/persoană/lună;  
 

➢ modificarea contribuției lunare de întreținere a unei persoane vârstnice 

îngrijite în centru și/sau susținători legali pentru anul 2023 după cum urmează:  
a) pentru persoanele independente 2200 lei/ persoană/ lună;  
b) pentru persoanele semidependente 2500 lei/persoană/lună. 
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Ca urmare a celor prezentate mai sus, vă solicităm aprobarea pentru anul 

2023, 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 conform proiectului de hotărâre alăturat.  
                                                    

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
ȘAHÎN MIHĂIȚĂ-MARIAN 



                    

       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 
 
Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 4198 din 18.01.2023    
                                          
                         
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2023, 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 
            
 
 

În temeiul art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, primarul propune spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre 

privind aprobarea, pentru anul 2023, a 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. 
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.” 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.”   
 În data de 20 octombrie 2022, a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 
1253/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 

privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, prin care au fost 
majorate standardele minime de cost pentru serviciile sociale destinate persoanelor 
vârstnice. Astfel, potrivit Anexei 3 a Hotărârii Guvernului nr. 1253/2022, standardul 
de cost/an pentru serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice care 

nu sunt dependente este de 43.594 lei/an/beneficiar, respectiv 3.633 
lei/lună/beneficiar, iar pentru  serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor 

vârstnice semidependente este de 57.850 lei/an/beneficiar, respectiv 4.821 
lei/lună/beneficiar 
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 În anul 2022, costul mediu lunar de întreținere, pentru persoanele vârstnice 

îngrijite în Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice ”Casa Bunicilor” din cadrul 

Direcției de Asistență Socială Roman, a fost :  
a) pentru persoanele independente 4668,42 lei/ persoană/ lună;  

 b) pentru persoanele semidependente 4765,86 lei/persoană/lună, 
 
iar contribuția lunară de întreținere a unei persoane vârstnice îngrijite în centru 

și/sau susținători legali, a fost astfel:  
a) pentru persoanele independente 2000 lei/ persoană/ lună;  
b) pentru persoanele semidependente 2300 lei/persoană/lună. 
 

  
Astfel, luând în considerare referatul nr. 96 din data de 17.01.2023 întocmit de 

Directorul executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, 
prezentul proiect supune aprobării următoarele: 
 
➢ stabilirea contribuției lunare de întreținere a unei persoane vârstnice îngrijite în 

centru și/sau susținători legali pentru anul 2023 după cum urmează:  
a) pentru persoanele independente 2200 lei/ persoană/ lună;  
b) pentru persoanele semidependente 2500 lei/persoană/lună. 
 

➢ stabilirea costului mediu lunar de întreținere, pentru persoanele vârstnice 

îngrijite în Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice ”Casa Bunicilor” din cadrul 

Direcției de Asistență Socială Roman, pe anul 2023, în cuantum de :  
a) pentru persoanele independente 4668,42 lei/ persoană/ lună;  
b) pentru persoanele semidependente 4820,83 lei/persoană/lună;          
 
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite 

către Direcția Economică și către Direcția Juridică și Administrație Publică, în 
vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 



  

                         

   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 ECONOMICĂ și DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 4424 din 19.01.2023 

 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2023, 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 
 
  

Analizând referatul de necesitate nr. 96 din 17.01.2022 al Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Roman, referatul de aprobare și proiectul de 

hotărâre înaintate de domnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului 

Roman, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și 

oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
  

Beneficiarii Centrului Rezidenţial pentru persoane vârstnice ”Casa 

Bunicilor” din municipiul Roman au obligația să plătească lunar o contribuție de 

întreținere, stabilită individualizat, așa cum prevede art. 24, alin. (1) al Legii 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, 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.”   
Creșterea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor vârstnice, prevăzută în anexa 3 a Hotărârii de Guvern nr. 1253/2022 



  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale impune modificarea 
costului mediu lunar de întreținere, pentru beneficiarii Centrului Rezidențial 

pentru persoane vârstnice ”Casa Bunicilor” și, împlicit modificarea contribuției 

lunare de întreținere a unei persoane vârstnice îngrijite în centru.  
Din aceste considerende, apreciem oportune modificările propuse de 

Directorul executiv adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 

Roman privind costul mediu lunar de întreținere și contribuția lunară de 

întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial 

pentru persoane vârstnice ”Casa Bunicilor”. 
   

Din punct de vedere al legalității sunt incidente următoarele dispoziții 

și acte normative: 
 
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu 

modificările şi completările ulterioare;   
- 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; 
- Legea nr. 292/2011- Legea asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;  
- Hotărârea Guvernului nr. 1253/2022 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale;  
  - Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de 

evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; 
  
 Faţă de cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit 

cu respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem 

adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 

                                                
      Direcția Economică,                Direcția Juridică și Administrație Publică, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU                         Camelia RUSU 
 

 


