
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            
                      PROIECT 
 
 
                 HOTĂRÂREA NR._______ 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2013; 
 Având în vedere raportul nr.77879/2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului 
nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale şi Hotărârii 
Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta 
sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si 
functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.a şi d coroborate cu alin.3 lit.b şi 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 modificarea art.17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.25/2011, prin completarea cu un 
nou alineat 2¹ care va avea următorul conţinut :  

            „În instituţie au acces, în situaţii de excepţie, şi persoanele care au împlinit vârsta 
de 57 ani femei şi 62 ani bărbaţi, persoane care pot realiza venituri din pensie sau 
care nu realizează astfel de venituri, fiind considerate cazuri sociale”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Asistenţa şi Protecţie Socială şi Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
          INIŢIATOR,                                                          AVIZAT, 
            PRIMAR,                                                          SECRETAR, 
  Lia – Olguţa VASILESCU                                    Nicoleta MIULESCU 
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RAPORT 
 

privind modificarea prin completare a art. 17 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Căminului pentru persoane Vârstnice Craiova 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 25/2011 s-a aprobat Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane Vârstnice Craiova, instituţie de asistenţă 
socială cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova. 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 
republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Local “exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii privind organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local” şi “aprobă  în condiţiile legii, la 
propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de 
funcţii ale regiilor autonome de interes local”. 

Beneficiarii serviciilor Căminului sunt persoane vârstnice care din cauza unor motive de natură 
economică, fizică, psihică sau socială se află în imposibilitatea de a se întreţine singure, şi, potrivit art. 
17 alin.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, au prioritate la accesul în Cămin, persoanele 
vârstnice pensionate pentru munca depusă şi limită de vârstă, care au posibilitatea de a achita costul 
integral al contribuţiei de întreţinere din pensie, precum şi cei cu pensii mai mici dar cu susţinători legali 
care se angajează să plătească diferenţa de plată până la costul integral al contribuţiei de intreţinere. 

 Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ, 
la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat 
în sistemul public. Vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru 
barbaţi, iar atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 20 de ani de la data 
intrării în vigoare a legii, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei 
şi de la 62 de ani pentru barbaţi. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al municipiului Craiova sub nr. 115/13.05.2013, 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova a depus spre aprobare completarea art. 17 din  
Regulamentul de organizare şi funcţionare, cu un nou alineat 21 care va avea următorul conţinut:„In 



 
instituţie au acces, în situaţii de excepţie, şi persoanele care au împlinit vârsta de 57 ani femei şi 62 ani 
bărbaţi, persoane  care pot  realiza venituri din pensie sau care nu realizează astfel de venituri, fiind 
considerate cazuri sociale.” 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova motiveaza necesitatea modificarii  Regulamentului 
de organizare şi funcţionare astfel: în perioada de iarnă sunt aduse în instituţie de către organe ale 
poliţiei, salvare, etc. persoane (oameni ai străzii), inclusiv cazuri sociale cu vârste începând de la 57 
ani, care datorită condiţiilor meteo şi temperaturilor foarte scăzute nu pot supravieţui pe străzi, se 
constată că, deşi acestea, sau o parte din ele, nu au vârsta de pensionare pentru munca depusă şi 
limită de vârstă impusă de lege sau au calitate de pensionari (pensie anticipată, anticipată parţial, de 
urmaş şi invaliditate), ele nu pot fi alungate din instituţie. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propunem 
elaborarea proiectului de hotărâre privind  modificarea prin completare a art. 17 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, cu un nou alineat 21  care 
va avea următorul conţinut:„In instituţie au acces, în situaţii de excepţie, şi persoanele care au 
împlinit vârsta de 57 ani femei şi 62 ani bărbaţi, persoane  care pot  realiza venituri din pensie sau 
care nu realizează astfel de venituri, fiind considerate cazuri sociale.” 

 

 

 

   
 

ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
Petru-Alexandru Dumitresu Şerban Mădălina 

 
 

 
 

 
Avizat pentru legalitate, 

c.j. Floricica Boangiu 
 
 
 
 
 

 


