
_____________________________________________________________________________________

HCL nr. 55/2019 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

MUNICIPIULUI GALAȚI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  55 

din  27.02.2019 
 

privind  modificarea  H.C.L.  nr. 57/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu 

lunar de întreţinere şi a normelor metodologice privind modul de calcul al 

contribuţiei lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului 

pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galaţi şi susţinătorii legali ai 

acestora   

 

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 22/22.01.2019 

 

 Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 

27.02.2019; 

Având în vedere expunerea de motive nr. 3876/22.01.2019, a inițiatorului - 

Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 3878/22.01.2019, al 

Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al municipiului Galați;  

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, 

învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement; 

Având în vedere adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” 

Galați nr. 18/07.01.2019, înregistrată la Registratura Direcției de Asistență Socială a 

Municipiului Galați sub nr. 8519/07.01.2019; 

Având în vedere dispozițiile  art. 18 alin. (5), art. 21 alin. (2) lit. a^1, art. 24 alin. 

(1) şi alin. (2), art. 25 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a” pct. 

2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. I – Art. 1 din H.C.L.  nr. 57/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu 

lunar de întreţinere şi a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuţiei 

lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice 

„Sf. Spiridon” Galaţi şi susţinătorii legali ai acestora, se modifică și va avea următorul 

cuprins:   

„Art. 1 – Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru anul 2019, în 

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galaţi, după cum urmează: 

 - pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul III de dependenţă: 2.527 lei; 

 - pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul II de dependenţă: 2.587 lei; 

 - pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul I de dependenţă: 2.647 lei.”  

 

Art. II – Art. 2 din Anexa la  H.C.L. nr. 57/15.02.2018 privind aprobarea 

costului mediu lunar de întreţinere şi a normelor metodologice privind modul de calcul 

al contribuţiei lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru 

Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galaţi şi susţinătorii legali ai acestora, se modifică și 

va avea următorul cuprins:     

„Art. 2 – (1) Costul mediu lunar pentru întreţinerea în cămin a unui beneficiar 

este stabilit pe baza cheltuielilor înregistrate în cele 12 luni ale anului 2018.  

(2) Pentru anul 2019, nivelul costurilor de întreţinere stabilite pe grade de 

dependenţă sunt următoarele: 

a) pentru beneficiarii încadraţi în gradul III de dependenţă, un cost mediu lunar 

de întreţinere de 2.527 lei;  

b) pentru beneficiarii încadraţi în gradul II de dependenţă, un cost mediu lunar 

de întreţinere de 2.587 lei; 

 c) pentru beneficiarii încadraţi în gradul I de dependenţă, un cost mediu lunar 

de întreţinere de 2.647 lei. ”  
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Art. III – Primarul municipiului Galaţi și Directorul Căminului pentru 

Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galaţi se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

 

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

prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte de ședință, 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul Municipiului Galați, 


