
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
 

 

 

          HOTĂRÂREA NR.59 

din 27 aprilie 2017 

 
privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele 

vârstnice îngrijite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 
şi/sau de susţinătorii legali ai acestora, pentru anul 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.8121/20.04.2017 a Direcţiei Economice,  la proiectul de 
hotărâre privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele 
vârstnice îngrijite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, pentru 
anul 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.24, alin.(1) şi art.25, alin. (1) şi (2) din Legea nr.  
17/2000 privind asistenţa socială a persoanei vârstnice, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare,  

Potrivit prevederilor art.102, alin. (1) din Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.d, alin.(5), lit.a, pct.2 şi al art.97, alin.(1) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

              hotărăşte: 

Art.1. Se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele vârstnice 
îngrijite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos şi/sau de 
susţinătorii legali ai acestora, pentru anul 2017, pe grade de dependenţă, după cum 
urmează: 
- pentru persoane dependente: 2.262 lei/lună/beneficiar 
- pentru persoane semidependente: 2.100 lei/lună/beneficiar 
- pentru persoane care nu sunt dependente: 2.000 lei/lună/beneficiar 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş, în subordinea căreia se află Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Ideciu de Jos, care răspunde de ducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează  

Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR 

                                                                                                                                                       Paul Cosma 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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           DIRECŢIA ECONOMICĂ 
               SERVICIUL BUGET 

                                                        Nr. 8121/20.04.2017 

Dosar VII/B/14 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere 
datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cadrul Căminului pentru 

Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos şi/sau de susţinătorii legali ai acestora,  
pentru anul 2017 

 

Potrivit  art.24, alin. (1) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanei 
vârstnice, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  persoanele 
vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în căminele organizate 
potrivit legii mai sus amintite, precum şi susţinătorii  legali ai acestora, au 
obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită în baza costului 
mediu lunar de întreţinere. 

Prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.35/30 martie 2017 a fost stabilit 
costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos din subordinea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş,  la nivelul de 2.262 
lei/beneficiar/lună. 

Întrucât, în baza articolului 18, alin.(3), căminele pentru persoane vârstnice  
funcţionează  cu secţii separate pentru persoane dependente, semidependente şi 
persoane care nu sunt dependente iar cheltuielile de întreţinere sunt diferite de la 
un caz la altul, se propune stabilirea nivelului contribuţiei  lunare de întreţinere în 
funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite. În ceea ce 
priveşte Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, din media de 65 de 
persoane asistate,  9 persoane sunt dependente, 30 persoane semidependente, 
respectiv 17 persoane care nu sunt dependente.   

În aceste condiţii, prin adresa nr.880/19.04.2017 a Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Ideciu de Jos,  înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu 
nr.8013/19.04.2017, sunt propuse niveluri ale contribuţiei lunare de întreţinere 
datorată de persoanele vârstnice îngrijite în această instituţie şi/sau de susţinătorii  
legali ai acestora,  în funcţie de gradul de dependenţă, pentru anul 2017, conform 
anexei. 

Precizăm că în fundamentarea nivelului contribuţiei de întreţinere, s-a  ţinut cont 
de faptul că, potrivit articolului 25, alineatul (5), litera a,  din Legea nr. 17/2000 
privind asistenţa socială a persoanei vârstnice, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, „persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în 
cămin datorează contribuţia lunară [……] fără a se depăşi costul mediu lunar de 
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 întreţinere aprobat pentru fiecare cămin”, astfel că, pentru persoanele 
dependente a fost prevăzută contribuţia de întreţinere la nivelul acestui cost, 
pentru celelalte categorii de persoane diminuându-se contribuţia de întreţinere 
gradual, în funcţie de gradul de dependenţă şi nivelul cheltuielilor aferente. 

Precizăm că, potrivit art.24, alin.(2), din Legea nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanei vârstnice, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare,  „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”. 

De asemenea, modul în care se realizează acoperirea valorii integrale a 
contribuţiei lunare astfel stabilite, este clar precizat prin art.25, alin. (5)-(8) din 
legea mai sus amintită. 

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
alăturat. 

 

PREŞEDINTE                                               DIRECTOR EXECUTIV                                      

Péter Ferenc                                                                         Alin Mărginean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Întocmit: consilier  Florentina Tanţoş 

                                      Verificat: şef Serviciu Ioana Tcaciuc  



Anexă

lei

cheltuieli de 
personal

bunuri si servicii 
total

medicamente 
şi materiale 

sanitare
hrană obiecte de 

inventar
apă, canal, 
salubritate

rest 
cheltuieli 
materiale

asistenţă 
socială

Total 
cheltuieli de 
funcţionare

Nivel 
contribuţie 
întreţinere 

lunară/benefi
ciar rezultat 

din calcul

0 1 2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 7 8 9=1+2+8 10
cheltuieli efective care au stat la 
baza calcului costului mediu 892,411 868,988 36,296 327,210 12,816 34,251 458,415 2,676 1,764,075
cost mediu/lună/beneficiar (HCJ 
nr.35/30.03.2017) 1,144 1,114 47 420 16 44 588 3 2,262
contribuţie întreţinere 
lunară/beneficiar - persoană 
dependentă 1,144 1,114 47 420 16 44 588 3 2,262 2,262
contribuţie întreţinere 
lunară/beneficiar - persoană 
semidependentă 1,020 1,077 37 420 13 32 575 3 2,100 2,100
contribuţie întreţinere 
lunară/beneficiar - persoană care 
nu este dependentă 946 1,051 32 420 10 19 570 3 2,000 2,000

Calculul contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, pe grade de dependenţă
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