HOTĂRÂREA NR.21
din 20 februarie 2020
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 2020

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 3964/13.02.2020 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei economice nr.4022/13.02.2020,
raportul Serviciului juridic nr. 4081/14.02.2020, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Având în vedere dispoziţiile art.24 alin.(1) şi ale art.25 alin. (1), (2), (4) și (5), 51, 52 și
53 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanei vârstnice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art.527 din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit.
”b”, precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art.1 Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru anul 2020 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: 3.992 lei/lună/beneficiar
b) pentru persoane semi-dependente: 3.280 lei/lună/beneficiar
c) pentru persoane care nu sunt dependente: 2.647 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 2020, la nivelul costului mediu lunar de
întreţinere prevăzut la art.1.
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 parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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(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
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr.3964/13.02.2020
Dosar IX/B/1

REFERAT DE APROBARE
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 2020

În conformitate cu prevederile art.25, alin.(1)-(2), și (4) 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.
De asemenea 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. În aceste condiţii, se propune
stabilirea costului mediu/lunar/beneficiar, pentru 2020, pe grade de dependenţă,
conform anexei la referatul de aprobare.
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. Astfel, se propune stabilirea contribuţiei lunare
de întreţinere la nivelul costului mediu amintit în paragraful precedent, pentru fiecare
grad de dependenţă în parte.
De asemenea,potrivit articolului nr.25, alin. 5, categoriile de venituri luate în calcul la
stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală se

aprobă prin hotărâre a consiliului județean și 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
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art.108; venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art.111;
venituri din alte surse, definite conform art.114 şi 117.
Față de cele de mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Direcţia Economică
Serviciul Buget
Nr.4022/13.02.2020

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 2020

În conformitate cu prevederile art.25, alin.(1) și (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.
De asemenea, 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 hotărâre a
Guvernului, în condițiile legii.
În aceste condiții, se propune stabilirea costului mediu/lunar/beneficiar, pentru 2020,
pe grade de dependenţă, calculat conform anexei la referatul de aprobare, astfel:
-

pentru persoane dependente: 3.992 lei/lună/beneficiar
pentru persoane semidependente: 3.280 lei/lună/beneficiar
pentru persoane care nu sunt dependente: 2.647 lei/lună/beneficiar

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.
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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 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.
Din perspectiva celor de mai sus, 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.4081/14.02.2020
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a
contribuției lunare de întreținere/beneficiar precum și stabilirea categoriilor de venituri
care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția
individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice –
Ideciu de Jos, în anul 2020
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 3964 din 13.02.2020 și în considerarea celor reținute în
Raportul de specialitate al Direcției economice,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din
26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente
activității autorității deliberative și 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, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art. 18, 24, 25 alin.(1), (2), (4) și (5^2)
din Legea nr.17/2000 privind asistența socială, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale art.527 din Codul civil, ale art.173 alin.(1), lit.„d” și ale
alin.(5), lit.„b” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
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 prevederilor art.8 din Hotărârea Consiliului județean Mureș nr.127/25.08.2016
privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentelor de
Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor sociale
furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, Căminul
pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos este un serviciu public de interes judeţean cu
personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Mureş, care furnizează servicii sociale cu titlul permanent sau temporar, cu
sau fără găzduire, potrivit prevederilor 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 prevederilor art.25 alin. (2) şi (4) din lege, în funcţie
de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere totalitatea
cheltuielilor 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 și 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 art.25
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. 5^2 din Legea nr.17/2000, 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.”
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind
Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții specifice privind gestionarea
serviciilor publice din subordine, iar potrivit prevederilor alin.(5), lit.„b”, 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 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, apreciem că proiectul de hotărâre privind
stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de
întreținere/beneficiar precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul
la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru
serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice – Ideciu de Jos, în anul
2020, poate fi supus dezbaterii și aprobării ulterior avizării de către comisiile de
specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Lefter Erika
Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu

