
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 465 
privind aprobarea modalităţii de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice din municipiul Craiova 
  
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2013; 

Având în vedere raportul nr.121959/2013 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă  Socială prin care se propune aprobarea modalităţii de acordare a 
serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din municipiul 
Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.218, 219, 220, 221 şi 222/2013;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice şi Legii nr.292/2011 privind asistenţa socială; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2, art.45 alin.1, 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  modalitatea de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice din municipiul Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială şi Serviciul Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 
               Pavel BADEA     Nicoleta MIULESCU 

 
 



 
 
                                                                ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.465/2013 
 
Modalitatea de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice din municipiul Craiova 
 

 
-      Fără plata contribuţiei pentru persoanele vârstnice care, evaluate potrivit 

grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, nu au venituri sau ale 
caror venituri sunt mai mici de 5 ori decât nivelul venitului net lunar luat în calcul 
la stabilirea ajutorului social pentru o persoană singură, conform Legii 17/2000 
republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv pentru persoanele vârstnice cu un venit lunar mai 
mic sau egal cu 100 lei. 

-  Persoanele vârstnice cu venituri situate peste nivelul menţionat mai sus, să 
beneficieze de servicii cu plata unei contribuţii, în funcţie de tipul de servicii 
acordate şi de venitul persoanei, fără a se depăşi costul acestora calculat pentru 
perioada respectiva după cum urmează: 
Acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, cu plata unei contribuţii de 

10% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu (1,80 
lei/ora/beneficiar)  persoanelor vârstnice dependente al căror venit net 
lunar/membru de familie/persoană singură se situează între venitul net mai mic 
de 5 ori decat nivelul venitului net lunar luat în calcul la stabilirea ajutorului 
social pentru o persoană singură, respectiv între 100 lei şi 350 lei; 

Acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, cu plata unei contribuţii de 
20% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu (1,80 
lei/ora/beneficiar)   persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net 
lunar/membru de familie/persoană singură se situează între 350,1-500 lei; 

Acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, cu plata unei contribuţii de 
30% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu (1,80 
lei/ora/beneficiar)  persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net 
lunar/membru de familie/persoană singură se situează între 500,1-700 lei; 

Acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, cu plata unei contribuţii de 
50% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu (1,80 
lei/ora/beneficiar)   persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net 
lunar/membru de familie/persoană singură se situează între 700,1-800 lei; 

Acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, cu plata integrală a 
serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu(1,80 lei/ora/beneficiar) persoanelor 
vârstnice dependente, al căror venit net lunar/membru de familie/persoană 
singură se situează peste 800,1 lei; 

-  Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice acordă 
servicii sociale de îngrijire la domiciliu  persoanelor vârstnice dependente cu 
domiciliul în municipiul Craiova, cu vârsta peste 60 ani, care nu au încheiat 
contract de întreţinere cu alte persoane, respectiv contract cu clauză de întreţinere 



şi nu au dreptul la asistent personal sau indemnizaţie pentru însoţitor în condiţiile 
legii. 

  4.   Prioritate vor avea în continuare persoanele vârstnice dependente a căror situaţie 
poate fi caracteriazată astfel: 
      a. situaţie materială precară; 
      b. neputinţa de a-şi satisface nevoile de bază prin propriile eforturi; 
     c. nu au familie sau nu beneficiază de sprijin din partea membrilor familiei ori de 
alte forme de sprijin; 
     d. sunt imobilizate la pat sau din cauza unor boli sau deficienţe nu se pot 
autogospodări. 
  5. Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice va accepta 
noi beneficiari numai în limita capacităţii sale de a oferi servicii de calitate. 
  6. Contribuţia pentru serviciile sociale acordate va fi calculată pe baza documentelor 
justificative (cupon de pensie, cupon de indemnizaţie pentru persoana cu handicap 
accentuat sau mediu, etc) în funcţie de venitul net realizat de către beneficiar, iar 
persoanele vârstnice beneficiare ale serviciilor de îngrijire la domiciliu vor achita 
această contribuţie numai după semnarea contractului de furnizare de servicii şi 
începând cu data furnizării efective a serviciilor.   
 7.   Pe baza fişei de prezenţă la domiciliu şi a fişei de activităţi, asistentul social 
întocmeşte în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare furnizării serviciilor 
sociale situaţia centralizatoare privind orele prestate şi contravaloarea serviciilor pe 
care le prezintă compartimentului contabilitate pentru verificare şi avizare.    
 8.  Încasarea contribuţiei se face pe bază de chitanţă până la data de  15 a lunii 
următoare furnizării serviciilor sociale, conform fişei de calcul a contribuţiei, 
întocmită în acest sens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Pavel BADEA 

 
 
 


