
 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    PROIECT 
 

    
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru  persoana asistată în 
cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014 

 
  
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2014; 

Având în vedere raportul nr.10648/2014 al Direcţiei Administraţie Publică şi 
Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru 
anul 2014;  
          În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice 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 980 lei, pentru 
anul 2014. 

Art.2. 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 Protecţie 
Socială 
Nr. 10648/ 22.01.2014 

                               SE APROBĂ, 
                                  PRIMAR, 

                          Lia Olguţa Vasilescu 

                   SECRETAR, 

                             Nicoleta Miulescu  
 
 
               
 

RAPORT 
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2014 

pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova 

 
 

Potrivit dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 17/2000R, consiliul local stabileşte 
anual  costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice asistate în cămin. 

Menţionăm că prin H.C.L. nr.128/2013, s-a aprobat  pentru  anul 2013 costul 
mediu lunar de întreţinere pentru persoana vârstnică asistată în cadrul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova în cuantum de 1003 lei. 

Prin Referatul înregistrat sub nr. 339/2014, Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere  pentru persoanele 
instituţionalizate la nivelul sumei de 980 lei/asistat/lună pentru anul 2014, cu stabilirea 
modalităţii de calcul a acestuia 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 2013 pentru hrană, întretinere si gospodărire, 
obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, raportând cheltuielile înregistrate la un 
numar de  305 beneficiari, cost ce a ajuns la valoarea de 1107lei. 

Cheltuielile aferente plăţii salariilor pentru personalul angajat în Cămin, plăţii 
medicamentelor şi cheltuielile de capital (investiţii), nu se iau in calcul la stabilirea 
costului mediu lunar de întreţinere. 
      Astfel, la nivelul anului 2014 costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte din 
total cheltuieli în cuantum de 6.590.000 lei din care se scad următoarele cheltuieli : 

-  cheltuieli cu salariile 2.570.000 lei 
       -  cheltuieli cu medicamente 50.000 lei 
       -  cheltuieli de capital 206.000 lei, 
rezultând o valoare de 3.764.000 lei : 12 luni : 320 asistaţi =980 lei/ asistat/lună. 



 

 

      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  980 lei, pentru anul 2014. 
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         Ioana Stoian 
 

  
                   ŞEF SERVICIU,  
 
 Costin Musceleanu 
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