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    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.53 

                                  din  14  02   2008 

 

 privind: aprobarea costului mediu lunar şi a normelor metodologice privind 

modul de calcul al contribuţiei lunare de întreţinere pentru beneficiarii Căminului pentru 

Persoane Vârstnice « Sfântul Spiridon » Galaţi   şi susţinătorii legali ai acestora                                

                                                                                                                                                                        

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 59/12  02  2008 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 14 02 

2008;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 13 832/12 02 2008,  a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 13 786/12 02 2008, al Direcţiei 

Economice şi Direcţiei Administraţie Publică Locală; 

 Având în vedere raportul comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului; 

 Având în vedere prevederile HCL nr.528/10 11 2005 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. 

Spiridon”; 

 Având în vedere prevederile  art.25, alin.1, din Legea nr. 17/2000 privind asistenta 

sociala a persoanelor varstnice, republicată; 

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1,  alin. 2, lit.”d” şi  alin.6, lit.”a”, pct.2 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 
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În temeiul art. 45, alin. 1  din Legea administraţiei publice  locale nr. 215/2001 , 

republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  
  

 Art.1 – Se  aprobă costul mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru Persoane 

Vârstnice « Sfântul Spiridon » Galaţi,  pentru anul 2008, în cuantum de 468  lei.  

 

 Art.2-  Se aprobă normele metodologice privind modul de calcul al contribuţiei 

lunare de întreţinere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art.4– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

  

 

 Preşedinte de şedinţă 

      Tercu Tincuţa 
 
 
 
 
 

Contrasemnează 

Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                    Grigore Matei  
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Anexa la HCL nr.53/14 02  2008 

 

Norme metodologice privind stabilirea costului mediu lunar şi a contribuţiei 

lunare de întreţinere datorată de beneficiarii Căminului pentru Persoane 

Vârstnice “Sf. Spiridon” Galaţi 

şi susţinătorii lor legali, conform Legii nr. 17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată 

 

 

 

SECŢIUNEA I 

 

COSTUL MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE 

 

 

     Art. 1 – (1) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de 

dependenţă a persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere cheltuielile de întreţinere, 

pentru hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale 

sanitare şi alte asemenea, în conformitate cu clasificaţia bugetară specifică bugetelor 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

      (2) – Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului 

standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate şi aprobate în condiţiile legii. 

      Art. 2 – Costul mediu lunar, real, pentru întreţinerea în cămin a unui beneficiar, 

stabilit pe baza  cheltuielilor înregistrate  în cele 12 luni ale anului 2007  este de 460 lei, 

şi se prezintă astfel: 

 

- bunuri şi servicii                                    - 209 lei 

- hrană                                                      - 214 lei 

- bunuri de natura obiectelor de inventar - 35 lei 

- alte cheltuieli cu bunuri                         - 2 lei 

               

 Costul mediu lunar de întreţinere în cămin pentru anul 2008 este  de 468 lei. 
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SECŢIUNEA II 

 

CONTRIBUŢIA LUNARĂ DE ÎNTREŢINERE DATORATĂ  

DE PERSOANELE VÂRSTNICE ÎNGRIJITE ÎN CĂMIN  

ŞI/SAU SUSŢINĂTORII LEGALI 

 

 

 Art.3 – Cererea pentru îngrijirea în cămin, însoţită de Fişa de evaluare sociomedicală 

este transmisă asistentului social al căminului, care completează dosarul cu documentele 

necesare pentru stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere. 

 Art. 4 – (1) Persoanele îngrijite în cămin care realizează venituri proprii din pensii de 

orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizaţii sau din 

alte drepturi acordate potrivit legii şi din alte surse cu caracter permanent precum şi 

susţinătorii legali ai acestora au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere 

stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere. 

 (2) La calculul veniturilor realizate de asistat nu se iau în considerare drepturile 

băneşti care se suspendă pe perioada de îngrijire în cămin. 

 Art. 5 – (1) Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel: 

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

contribuţia lunară de întreţinere de 60% din valoarea veniturilor personale 

lunare, fără a depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat prin HCL. 

b) în cazul în care  veniturile proprii ale persoanei vârstnice  sunt mai mici decât 

costul mediu lunar de întreţinere, diferenţa până la concurenţa valorii integrale a 

contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanei 

vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează venit pe membru de familie mai mare 

decât salariul minim brut pe ţară în vigoare. 

 (2) Contribuţia de întreţinere se datorează în următoarea ordine de obligare la 

plată: 

a) soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru soţ 

b) copii pentru părinţi 

      c)   părinţi pentru copii. 

 Art. 6 – (1)  La stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor 

persoane decât persoana internată în cămin (susţinători legali) în situaţia în care aceştia 
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nu au venituri proprii sau veniturile pe care le au sunt insuficiente pentru plata integrală 

a contribuţiei, se procedează după cum urmează: 

     a) din veniturile medii lunare ale acestor persoane se scad eventualele obligaţii 

legale de        întreţinere, aflate în executare; 

            b) se stabileşte venitul total pe familie şi apoi se împarte la numărul de persoane 

care   compune familia; 

             c) în raport cu suma astfel rezultată, se stabileşte obligativitatea la plată a 

susţinătorului   legal dacă realizează venit pe membru de familie mai mare 

decât salariul minim brut pe ţară   în vigoare, utilizându-se următoarele 

intervale de venituri: 

 

Venitul mediu net lunar pe o persoană 

(lei) 

Contribuţia lunară (% din cuantumul 

contribuţiei de întreţinere rezultat din 

calcul) 

Până la 500 Scutit 

501 - 550 20% 

551 – 600 40% 

601 – 650 60% 

651 - 700 80% 

 701 şi  peste 100% 

 

     d) în cazul în care persoanele vârstnice lipsesc din cămin pe perioade mai mari 

de 5 zile, contribuţia de întreţinere se recalculează, scăzându-se alocaţia de hrană 

corespunzătoare zilelor respective; recalcularea se face numai pentru situaţiile în care 

contribuţia lunară de întreţinere, stabilită ca obligaţie de plată, este egală cu costul mediu 

lunar de întreţinere. 

 (2) Susţinătorii legali au obligaţia, ca din veniturile proprii, să completeze 

contribuţia lunară de întreţinere stabilită printr-un angajament de plată, numai în 

cazurile când persoana asistată se află în nevoie şi în imposibilitate de a-şi achita integral 

costul mediu lunar de întreţinere. 

 (3) Dacă prin aplicarea cotei de 60% se acoperă valoarea totală a contribuţiei 

lunare, susţinătorii legali nu mai sunt ţinuţi la plata diferenţei de contribuţie. 
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 Art.7 – (1) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei 

vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, 

semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal , sau după caz , şi/sau de 

susţinătorul legal. 

 (2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. 

      (3) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se   poate 

stabili şi prin hotărâre judecătorească. 

 Art. 8 – (1)  În cazul în care obligaţia de plată a contribuţiei de întreţinere ar reveni 

mai multor persoane ea poate fi plătită şi numai de către una din acestea care îşi asumă 

obligaţia de întreţinere. 

 (2) Pentru persoanele obligate la plata contribuţiei de întreţinere, la stabilirea 

nivelului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii şi din 

alte drepturi salariale, pensii, ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională, alocaţie 

de sprijin, ajutoare şi indemnizaţii cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasări 

băneşti de la societăţile şi asociaţiile agricole, veniturile obţinute din activităţile de 

valorificare a produselor agricole şi a celor provenite din industria casnică şi 

meşteşugărească  prin exercitarea meseriilor, din vânzări şi închirieri de locuinţe şi 

terenuri, prin prestări de servicii precum şi orice alte venituri realizate. 

 Art.9 – (1) Conducerea căminului este obligată să informeze persoanele cu care a 

încheiat angajamentul de plată ori de câte ori intervin modificări ale costului mediu 

lunar de întreţinere sau ale veniturilor persoanelor îngrijite în baza cărora se 

recalculează cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere. 

    (2) În vederea stabilirii contribuţiei lunare de întreţinere, dosarul solicitantului va 

cuprinde referatul de anchetă socială, fişa de evaluare sociomedicală precum şi 

următoarele acte privind starea civilă, componenţa familiei şi situaţia materială a 

persoanei îngrijite, respectiv a persoanelor din familie sau a susţinătorilor legali care pot 

fi obligaţi la plată. 

- Copii de pe certificatele de naştere şi de căsătorie ale persoanei îngrijite în 

cămin, ale părinţilor, ale copiilor, ale soţului sau soţiei după caz. 

- Declaraţie legalizată privind lipsa susţinătorilor legali, după caz 

- Acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţa de salariu, talon de 

pensie, adeverinţă din care să rezulte dacă figurează sau nu cu  venit 

eliberată de Administraţia Financiară, alte acte, după caz 

- Copie după ultima hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a stabilit 
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obligaţia de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia 

asistatului din cămin, dacă este cazul. 

- Copie după ultima hotărâre judecătorească definitivă prin care cei care 

datorează plata contribuţiei de întreţinere au stabilite obligaţii de 

întreţinere şi fată de alte persoane. 

        (3) Contribuţia de întreţinere datorată de asistat cât şi de susţinătorii legali se 

stabileşte de conducerea căminului şi se consemnează în angajamentul de plată semnat 

de persoana care se obligă să facă plata. 

       (4) În angajamentul de plată se menţionează şi consimţământul persoanei care 

urmează să achite contribuţia lunară de întreţinere în condiţiile creşterii cuantumului 

acesteia ca urmare a majorării nivelului veniturilor şi a modificării costului mediu lunar 

de întreţinere în cămin, precum şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducerii căminului 

orice modificare intervenită în situaţia veniturilor personale sau ale familiei asistatului, 

îngrijit în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon”. 

         (5) Recalcularea contribuţiei de întreţinere ca urmare a modificărilor veniturilor 

asistaţilor sau ale persoanelor obligate la plata contribuţiei se va efectua de către cămin, 

cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

     Art. 10 – (1) Contribuţiile de întreţinere în cămin nu sunt supuse penalizărilor de 

întârziere, nefiind un venit la bugetul local. 

          (2) Neplata contribuţiei de întreţinere în termen de 45 de zile de la emiterea facturii, 

conduce la pierderea de drept a calităţii de asistat.  De asemenea atât asistatul cât şi 

susţinătorul legal rău platnic pot fi acţionaţi în instanţa de judecată după epuizarea 

tuturor căilor de conciliere. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă 

      Tercu Tincuţa 
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