
 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

      
            

 
 

HOTĂRÂREA NR. 291 
  
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 29.07.2011; 

Având în vedere raportul nr.104287/2011 al Direcţiei Asistenţă şi Protecţie 
Socială prin care se propune aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru 
persoanele instituţionalizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova;  
          În conformitate cu prevederile art. 24 alin 3 din Legea nr. 17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115, 116, 118, 119 şi 
120/2011; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.2, art.45 alin.2 lit.a şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele 

instituţionalizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau 
de susţinătorii legali, în cuantum de 600 lei. 

Art.2.   Se aprobă modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de 
persoana asistată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.   Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.505/2009. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară, Direcţia 
Asistenţă şi Protecţie Socială şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 

Marin Traian RADU           Nicoleta MIULESCU 
 



                                                                   Anexa la Hotărârea nr. 291/2011 
 
 
 
 
 

Modalitatea de calcul a contribuţiei de întreţinere 
 
 
 

a) Persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează 
contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea 
veniturilor personale lunare, fără a depăşi costul lunar de întreţinere, 
respectiv 600 lei. 

b) În situaţia în care veniturile persoanelor asistate nu acoperă valoarea 
contribuţiei, diferenţa până la concurenţa valorii integrale se va plăti de către 
susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin -soţul sau soţia, copilul 
natural sau înfiat, nepoţi, strănepoţi, fraţi, surori- dacă realizează venit lunar, pe 
membru de familie în cuantum mai mare decât salariul minim brut pe economie în 
vigoare.  

c) În cazul în care, din lipsa mijloacelor financiare nu este posibiliă acoperirea  
integrală a contribuţiei lunare de întreţinere, contribuţia datorată se stabileşte la 
nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată.  

d) Persoanelor vârstnice fără venituri şi susţinători legali ce nu pot achita 
contribuţia de întreţinere, aceasta este suportată de la bugetul local. 
 

 

 
 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Marin Traian RADU 

 
 


