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      HOTĂRÂREA NR.18 

din 15 februarie 2018 

 

privind  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere,  a contribuţiei lunare de 

întreţinere/beneficiar precum şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau 

în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia 

individuală pentru serviciile oferite în cadrul  Căminului pentru Persoane 

Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2018  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 2729 09. 02.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei  Economice, raportul Serviciului Juridic, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere dispoziţiile art.24 alin.(1) şi ale art.25 alin. (2), (4), (5) şi (52) din 

Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanei vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cele art.527 din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. „d” coroborate cu cele ale alin.(5), lit. 

„a”, pct.2, precum şi cele ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

           hotărăşte:  

 

Art.1  Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru anul 2018 al 

serviciilor oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice – Ideciu de Jos, în 

funcţie de gradul de dependenţă, după cum urmează: 

a) pentru persoane dependente: 2.998  lei/lună/beneficiar 

b) pentru persoane semi-dependente: 2.616 lei/lună/beneficiar 

c) pentru persoane care nu sunt dependente: 2.303 lei/lună/beneficiar 

Art.2  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 2018, la nivelul costului mediu lunar de 

întreţinere prevăzut la art.1. 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Art.3. (1) Se stabilesc categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar 

în baza căruia se calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul 

Căminului pentru Persoane Vârstnice – Ideciu de Jos, conform anexei, care face 

integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinerea se va ţine seama 

de veniturile şi bunurile acestuia şi de posibilităţile de realizare a acestora, cu luarea 

în considerare a celorlalte obligaţii ale sale. 

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de 

Jos şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în structura 

căreia se află, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                             Contrasemnează                                                              

Péter Ferenc                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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                              Serviciul Buget 
                              Nr.2729/09.02.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere,  a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum şi 
stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea 

venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală pentru 
serviciile oferite în cadrul  Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu 

de Jos, în anul 2018  

În conformitate cu prevederile art.25, alin.(1)-(2) din Legea nr.17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanei vârstnice, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare,  consiliul judeţean stabileşte anual costul mediu lunar de întreţinere pentru 

serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice – Ideciu de Jos din 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. Acesta 

se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei  vârstnice îngrijite şi are 

în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane 

vârstnice. 

În aceste condiţii, se propune stabilirea costului mediu/lunar/beneficiar, pentru 2018, 

pe grade de dependenţă, conform anexei la expunerea de motive. 

De asemenea, potrivit art.24, alin. (1) din legea mai sus amintită,  persoana vârstnică 

îngrijită în căminul organizat potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai 

acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie 

de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere. În aceste condiţii, 

se propune stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere la nivelul costului mediu 

amintit în paragraful precedent, pentru fiecare grad de dependenţă în parte.  

În ceea ce priveşte categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar 

în baza căruia se calculează contribuţia individuală acestea reprezintă  venituri 

prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel: venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art.76; 

venituri din pensii, definite conform art.99; venituri din activităţi independente, 

definite conform art.67; venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform 

art.83; venituri din investiţii, definite conform art.91;  venituri din activităţi agricole, 

silvicultură şi piscicultură, definite conform art.103; venituri  din premii şi din jocuri 

de noroc, definite conform art.108; venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, 

definite conform art.111; venituri din alte surse, definite conform art.114 şi 117. 

În baza celor prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 

alăturat. 

       PREŞEDINTE, 

      Péter Ferenc 



Anexă la Expunerea de motive

lei

nr.asi

staţi

cheltuieli 

de 

personal

bunuri si 

servicii total

medicame

nte şi 

materiale 

sanitare

hrană
obiecte 
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inventar

apă, canal, 
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iluminat

rest 

cheltuieli 

materiale

asistenţă 

socială
Total cheltuieli 

de funcţionare

cost 

mediu

0 1 2 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 9 10=2+3+9

TOTAL 65 1.267.226 800.938 35.844 346.872 24.505 34.940 187.314 171.463 4.816 2.072.980 2.658

cost mediu/lună/beneficiar - 

persoană dependentă 12 263.999 166.858 7.467 64.036 5.105 7.279 34.584 48.387 889 431.746 2.998

cost mediu/lună/beneficiar - 

persoană semidependentă 47 901.883 570.026 25.510 250.806 17.440 24.867 135.454 115.949 3.482 1.475.391 2.616

cost mediu/lună/beneficiar - 

persoană independentă 6 101.344 64.054 2.867 32.030 1.960 2.794 17.276 7.126 445 165.843 2.303

Calculul costului mediu/lună/beneficiar, pe grade de dependenţă
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                              Direcţia Economică 
                              Serviciul Buget 
                              Nr.2730/09.02.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere,  
a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum şi stabilirea categoriilor 
de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se 

calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul  Căminului 
pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2018  

 

În conformitate cu prevederile art.25, alin.(1)-(2) din Legea nr.17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanei vârstnice, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliul judeţean stabileşte anual costul mediu lunar de întreţinere pentru 

serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice – Ideciu de Jos din 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. Acesta 

se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei  vârstnice îngrijite şi are 

în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane 

vârstnice. 

Întrucât potrivit prevederilor alin.(4) al aceluiaşi articol, costul mediu lunar de 

întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate şi 

nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin H.G. nr. 978/2015 

privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile  sociale, se propune 

stabilirea costului mediu/lunar/beneficiar, pentru 2018, pe grade de dependenţă, 

calculat conform anexei la expunerea de motive, astfel: 

- pentru persoane dependente: 2.998 lei/lună/beneficiar 

- pentru persoane semidependente: 2.616 lei/lună/beneficiar 

 -    pentru persoane care nu sunt dependente: 2.303 lei/lună/beneficiar 

De asemenea, potrivit art.24, alin. (1) din legea mai sus amintită,  persoana vârstnică 

îngrijită în căminul organizat potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai 

acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie 

de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere. În aceste condiţii, 

se propune stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere la nivelul costului mediu, 

amintit în paragraful precedent, pentru fiecare grad de dependenţă în parte.   

 

 

 

 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   2/2 
 

 

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”. 

Referitor la modul în care se realizează acoperirea valorii integrale a contribuţiei 

lunare astfel stabilite, acesta este clar precizat prin art.25, alin. (5)-(8) din legea mai 

sus amintită. În ceea ce priveşte categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea 

venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală acestea 

reprezintă  venituri prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel: venituri din salarii şi asimilate salariilor, 

definite conform art.76; venituri din pensii, definite conform art.99; venituri din 

activităţi independente, definite conform art.67; venituri din cedarea folosinţei 

bunurilor, definite conform art.83; venituri din investiţii, definite conform art.91;  

venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art.103; 

venituri  din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art.108; venituri din 

transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art.111; venituri din alte surse, 

definite conform art.114 şi 117. 

Faţă de cele de mai sus considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre 

alăturat. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Florentina Tanţoş 
Verificat:, şef serviciu, Ioana Tcaciuc 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a 

contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum şi stabilirea categoriilor de 

venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se 

calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul  Căminului 

pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2018 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

expunerea de motive nr. 2729/09.02.2018 și raportul de specialitate al Direcţiei 

Economice – Serviciul Buget,  

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 172 din 

23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm 

următoarele:  

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, căminul 

pentru persoane vârstnice este centrul rezidenţial cu sau fără personalitate juridică, 

finanţat integral din bugetul local, înfiinţat şi organizat potrivit dispoziţiilor prezentei 

legi, care acordă, pe perioadă nedeterminată, îngrijire persoanelor vârstnice. 

Potrivit art.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin HCJ Mureş 

nr.97/2010, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos este instituţie de asistenţă 

socială, de interes judeţean, cu personalitate juridică care funcţionează sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Mureş fiind coordonată metodologic de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi care furnizează servicii sociale, cu titlul 

permanent sau temporar, cu sau fără găzduire, potrivit Legii nr.17/2000. 

Art. 24 alin.(1) din actul normativ mai sus indicat, stipulează că „persoana vârstnică 

îngrijită în căminul organizat potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai 

acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie 

de întreţinere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe efectuate potrivit 

dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

pe baza costului mediu lunar de întreţinere, precum şi a veniturilor persoanei vârstnice 

şi, după caz, a susţinătorilor legali ai acesteia”.  

Costul mediu lunar de întreţinere – pe baza căruia se determină contribuţia de 

întreţinere,  se stabileşte anual de către consiliile locale şi/sau judeţene, după caz, 

înainte de adoptarea bugetelor proprii (art.25 alin.1 din Legea nr.17/2000). 

Acest cost se stabileşte - potrivit alin. (2) şi (4) din lege, în funcţie de gradul de 

dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere totalitatea cheltuielilor 

   Nr.2742/09.02.2018 

   Dosar nr. VI/A/__ 
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curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite 

din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, pentru finanţarea drepturilor de 

personal ale personalului medical şi a medicamentelor şi trebuie să asigure îndeplinirea 

nivelului standardelor minime de calitate şi nu poate fi mai mic decât standardul minim 

de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii – în speţă HGR 

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. 

Din perspectiva acestor dispoziţii legale şi prin raportare la Standardele minime de 

cost/an pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice prevăzute 

în Anexa 3 la HGR 978/2015, costul mediu lunar de întreţinere propus prin proiectul de 

act administrativ, pe grade de dependenţă, respectă cerinţa reglementată la alin.(4) 

din Legea nr.17/2000. 

Ca atare, contribuţia lunară de întreţinere datorată de beneficiar în baza prevederilor 

art.24 alin.(1) se va stabili la nivelul costului mediu lunar propus spre aprobare.  

Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte – potrivit alin.(5) lit. „a” - 

„c” al art.25 din Legea nr.17/2000, astfel: 

„a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează 

contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor 

personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru 

fiecare cămin; 

b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se 

va plăti de către susţinătorii 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 bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii” 

c) susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală 

printr-un angajament de plată. 

Potrivit dispoziţiilor art. 52 - introdus prin Legea nr.19/12.01.2018 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, categoriile de 

venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie se stabilesc 

prin hotărâre a consiliului local/judeţean, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. 

Prin actul administrativ supus aprobării, categoriile de venituri propuse a fi luate în 

calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie sunt cele prevăzute de art. 61 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu respectarea prevederilor art.527 Cod 

civil, care stipulează: 

„(1) Poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau 

are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace. 

(2) La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinerea se ţine seama de 

veniturile şi bunurile acestuia, precum şi de posibilităţile de realizare a acestora; de 

asemenea, vor fi avute în vedere celelalte obligaţii ale sale.” 
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Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 81-82, coroborate cu cele ale art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările 

ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor art. 91 alin.(1) lit. 

„d” coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „a” pct. 2 din Legea administrației publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, apreciem că 

proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a 

contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum şi stabilirea categoriilor de venituri 

care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia 

individuală pentru serviciile oferite în cadrul  Căminului pentru Persoane Vârstnice - 

Ideciu de Jos,în anul 2018, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 

Județean Mureș 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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