
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA     
   

           
HOTĂRÂREA NR. 92 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2018 şi a 
cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în 

cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova 
  
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018; 

Având în vedere raportul nr.49575/2018 al Direcţiei Economico-Fianaciară prin 
care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2018 şi a 
cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova;  
          În conformitate cu prevederile art.18 alin. 1 din Legea nr.19/2018 pentru aprobarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a pct.2, art.45 alin.2 lit.a, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoana asistată în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în cuantum de 2.376 lei, pentru 
anul 2018. 

Art.2. Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau de susţinătorii legali, în 
cuantum de 800 lei. 

Art.3.  Se aprobă modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de 
persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova și/sau 
susținătorii legali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4.  Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.128/2013 referitoare la aprobarea cuantumului contribuţiei de întreţinere 
pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 



   Marius MIHAI     Nicoleta MIULESCU 
 

 
 
 

    



 

  

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.92/2018 
 
 
 
 

Modalitatea de calcul a contribuției de întreținere 
 

 

 

A. Persoanele varstnice care au venituri si sunt ingrijite in camin datoreaza contributia 

lunara de intretinere în sumă de 800 lei, dar nu mai mult decât 60% din valoarea 

veniturilor personale lunare; 

B. In situatia in care veniturile persoanelor asistate nu acopera cuantumul maxim de 800 

lei/luna, valoarea contributiei de intretinere se stabileste astfel: 

1. persoanele vârstnice fără susţinători legali au obligația de a achita 60 % din veniturile 

nete proprii lunare; 

2. persoanele cu susținători legali au obligația de a achita 60% din veniturile nete proprii 

lunare, iar diferența până la 800 lei 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. In cazul persoanelor varstnice si a sustinatorilor legali fara venituri ce nu pot achita 

cuantumul contributiei lunare de intretinere datorata, aceasta va fi suportata integral din 

bugetul local; 

 

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Marius MIHAI 
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