
 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

      
          PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2013 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 
28.03.2013; 

Având în vedere raportul nr.44540/2013 al Direcţiei Administraţie Publică şi 
Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, 
pentru anul 2013 şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate 
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 Hotărârii Guvernului 
nr.1021/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea costului 
mediu lunar de întreţinere în cămine pentru persoane 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 1003 lei, pentru 
anul 2013. 

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 700 lei. 

Art.3.  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.4.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.291/2011. 

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

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă  
Socială 
Serviciul Stabilire Ajutor Social şi Asistenţi 
Personali 
Nr. 44540/ 18.03.2013 

 

               SE APROBĂ, 
                 PRIMAR, 

 
               Lia Olguţa Vasilescu 

 
                SECRETAR, 

 
                    Nicoleta Miulescu  

 
 

               
 
          RAPORT 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2013 şi a 
cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova 
 
 

Potrivit dispoziţiilor art. 24, alin. 3 din Legea nr. 17/2000R, consiliul local hotărăşte cu 
privire la cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite 
în cămin şi/sau de susţinătorii legali precum şi suportarea cheltuielilor în situaţiile în care 
veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de 
întreţinere. 
        Totodată, potrivit art. 25 din Legea nr. 17/2000R consiliul local stabileşte anual  şi costul 
mediu lunar de întreţinere pentru categoriile sus menţionate. 

Prin Referatul înregistrat sub nr. 1431/2013, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 
propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere  pentru persoanele instituţionalizate la 
nivelul sumei de 1003 lei/asistat/lună pentru anul 2013 respectiv a cuantumului contribuţiei de 
întreţinere la nivelul sumei de 700 lei/asistat/lună, cu stabilirea modalităţii de calcul a acestora  
conform actului normativ sus menţionat. 
       Modalitatea de calcul a costului mediu lunar de întreţinere este cea prezentată de către 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova şi anume: 

În vederea stabilirii costului mediu lunar de întreţinere al unui asistat sunt utilizate date 
privind cheltuielile din anul 2012 pentru hrană, întreţinere şi gospodărire, obiecte de inventar, 
echipament şi cazarmament, raportând cheltuielile înregistrate la un număr de 282 beneficiari, 
cost ce a ajuns la valoarea de 972 lei. Cheltuielile aferente plăţii salariilor pentru personalul 
angajat în Cămin, plăţii medicamentelor şi cheltuielile de capital( investiţii), nu se iau în calcul 
la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere. 

Astfel, la nivelul anului 2013 costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte din total 
cheltuieli în cuantum de 6.450.000 lei din care se scad următoarele cheltuieli : 

-  cheltuieli cu salariile 2.425.000 lei 
       -  cheltuieli cu medicamente 65.000 lei 
       -  cheltuieli de capital 110.000 lei, 
rezultând o valoare de 3.850.000 lei : 12 luni : 320 asistaţi =1003 lei/ asistat/lună. 



 

 

Modalitatea de calcul a contribuţiei de întreţinere  prezentată de către Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova este următoarea: 

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. 

b) În situaţia în care veniturile persoanelor asistate nu acoperă valoarea contribuţiei de 
întreţinere, 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 şi orice persoană care are calitate de susţinător legal- 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 lunară datorată, aceasta va fi suportată de la bugetul local. 

Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere stabilită în sarcina persoanei 
vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se asumă printr-un angajament de plată scris, semnat de 
către persoana vârstnică/reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. 
Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. 

Persoanele asistate sunt scutite de la plata contribuţiei, conform Regulamentului Intern 
al instituţiei, în următoarele situaţii: 

- în cazul în care beneficiarul se află în familie pe o perioadă de 30 de zile calendaristice 
consecutive sau perioada de o lună este împărţită în două tranşe egale pentru anul în curs. 

- pe perioada în care persoana vârstnică este internată într-o unitate sanitară sau se află 
la tratament într-o staţiune balneo-climaterică şi prezintă documente justificative în acest sens, 
pe care le depune la compartimentul financiar-contabilitate-resurse umane-registratură. 

Faţă de cele prezentate, propunem potrivit art. 115, alin. 1, lit. b) coroborat cu art. 36, 
alin. 6, lit. a), pct. 2, din Legea nr. 215/2001 R, cu modificările şi completările ulterioare şi în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 R şi H.G. nr.1021/2000 pentru aprobarea 
normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în cămine pentru 
persoane vârstnice,  aprobarea: 

 - costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană asistată în cadrul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova în cuantum de  1003 lei, pentru anul 2013;  

-  contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate în cadrul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau susţinătorii legali în cuantum  de 700 lei; 

-  modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere  datorată de persoana asistată 
în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau susţinătorii legali.  

- încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.291/2011. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioana Stoian 

 

  
                   ŞEF SERVICIU,  
    Elena Trifu 

  
 INSPECTOR, 

Ileana Cosînzeana Păuneaţă 
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