HOTĂRÂREA NR.17
din 28 februarie 2019
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor
oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2018

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.4293/21.02.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei economice, raportul Serviciului
juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 6 alin.(1) din Hotărârea Guvernului 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 temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5),
lit.”a”, pct. 2, precum și ale art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar, pentru anul 2018, la
nivelul serviciilor sociale destinate protecţiei drepturilor copilului şi celor destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi din subordinea/structura Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, potrivit Anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Mureş, care răspunde de ducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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SECRETAR
Paul Cosma

```````````

1/1

Nr.4293/21.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de
întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele
aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia
Copilului Mureş, pentru anul 2018

În baza prevederilor art. 6 alin.(1) din HG 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, potrivit cărora, “pentru asigurarea transparenţei
privind utilizarea fondurilor alocate şi administrarea acestora, furnizorii publici şi privaţi de
servicii sociale au obligaţia de a face publice informaţiile privind costurile serviciilor sociale
acordate”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş supune aprobării
costul
mediu
lunar
de
întreţinere/beneficiar
al
serviciilor
oferite
prin
unităţile/serviciile/centrele aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si
Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2018.
La stabilirea costului mediu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, a
luat în considerare datele privind cheltuielile de personal, bunuri şi servicii efectuate de
subunităţile/serviciile/centrele din componenţa instituţiei, în baza execuţiei bugetare de la
finele anului bugetar 2018, conform anexei la prezenta.
Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliului Judeţean Mureş proiectul de
hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar, pentru anul 2018, la
nivelul serviciilor sociale destinate protecţiei drepturilor copilului si celor destinate persoanelor
adulte cu dizabilităţi din subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia
Copilului Mureş.

PREȘEDINTE
PÉTER FERENC

DIRECTOR GENERAL
MIKLEA HAJNAL KATALIN

Direcţia Economică
Serviciul Buget
Nr.4276/21.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de
întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele
aflate în subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2018

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș în
baza Expunerii de motive nr.4293/21.02.2019 a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Mureș, am procedat la întocmirea prezentului raport de
specialitate:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș este un serviciu
public de asistență socială organizat în subordinea Consiliului Județean Mureș și
furnizează, administrează sau, după caz, contractează servicii sociale adresate
copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și
tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege. În desfășurarea acestor
activități, este necesară respectarea standardelor minime de cost, calculate la nivel
național pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de
calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv.
Standardul minim de cost, aprobat în baza Hotărârii de Guvern 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, reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare
furnizării serviciilor sociale.
În ceea ce privește costul mediu al serviciilor sociale acordate de către Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru anul 2018, acesta
este calculat în baza execuției bugetare a tuturor unităților din subordinea
instituției, și reprezintă cheltuielile de personal realizate precum și cheltuielile
pentru bunuri şi servicii efectuate pentru desfășurarea în bune condiții a activității
unităţilor/serviciilor/centrelor din componenţa instituţiei.
În baza prevederilor art. 6, al. (1), din H.G. nr.978/2015, “pentru asigurarea
transparenţei privind utilizarea fondurilor alocate şi administrarea acestora,
furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a face publice
informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate”.
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În aceste condiții, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş
supune aprobării, în scop informativ, costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar al
serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în structura Direcţiei
Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2018.
Luând în considerare cele prezentate, proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus
dezbaterii și aprobării plenului consiliului județean.

DIRECTOR EXECUTIV,
Alin Mărginean

Întocmit: consilier Florentina Tanţoş
Verificat:, şef serviciu, Ioana Tcaciuc
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Nr.4294 /21 .02.2019
Dosar nr. VI/A/__

RAPORT
la

proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de
întreținere/beneficiar al serviciilor oferite prin unitățile/serviciile/centrele aflate în
subordinea/structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Mureș, pentru anul 2018
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
expunerea de motive nr.4293/21.02.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Mureş și raportul de specialitate al Direcției Economice,
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 verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în
care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, la adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art.2, 4 alin.(2), 6 alin.(1) din H.G.R.
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, ale art.91 alin.(1), lit.„d” și ale alin.(5), lit.„a”, pct.2 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art.113 alin.(2) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Mureş este serviciul public de asistenţă socială organizat în
subordinea Consiliului Judeţean Mureş, care furnizează, administrează sau, după caz,
contractează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități,
persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege,
fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate.
Art.2 din H.G. nr.978/2015 defineşte standardul minim de cost ca fiind ”costul minim
aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel
naţional pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de
calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv”.

Potrivit dispoziţiilor art.4 alin. (2) din acelaşi act normativ, finanţarea serviciilor sociale
conform standardelor minime de cost se asigură în limita sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare
anuale, repartizate pe judeţe, şi din bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei
publice locale.
În situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor
unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizării serviciului respectiv
depăşesc nivelul prevăzut de standardul minim de cost, consiliile judeţene, consiliile
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor
şi comunelor, în calitate de furnizori publici de servicii sociale, alocă sumele necesare
din veniturile proprii (art.5 alin.2).
În considerarea prevederilor art. 6 alin.(1) din HGR 978/2015, pentru asigurarea
transparenţei privind utilizarea fondurilor alocate şi administrarea acestora, furnizorii
publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a face publice informaţiile privind
costurile serviciilor sociale acordate, prin publicare pe pagina de internet proprie, prin
afişare la sediul instituţiei, în publicaţii proprii sau prin oricare alt mijloc, sens în care
se supune aprobării costul mediu lunar/beneficiar, al serviciilor oferite prin
unităţile/serviciile/centrele aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Mureş pentru anul 2018.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.91 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean
Mureș exercită atribuții specifice privind gestionarea serviciilor publice din subordine,
iar potrivit prevederilor alin.(5), lit.„a”, pct.2 asigură cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82, coroborat cu art.30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările
ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind
stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar al serviciilor oferite prin
unitățile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2018, îndeplinește condițiile
legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
Întocmit: Lefter Erika
Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu

