
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA        

   PROIECT 
      

        HOTĂRÂREA NR._____ 
 

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

pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2022 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 10.02.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.24391/2022, raportul nr.25808/2022  
întocmit de Direcţia Economico-Fianaciară şi raportul de avizare nr.26139/2022 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului 
contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2022;  
          În conformitate cu prevederile art.25 alin.1, 2 și 4 din Legea nr.17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, modificată și completată şi 
Hotărârii Guvernului nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2022, după cum 
urmează: 
a) 4.705 lei/lună/beneficiar pentru persoanele dependente, încadrate în gradele 
de dependență I A, I B, I C; 
b) 3.120 lei/lună/beneficiar pentru persoanele semidependente, încadrate în 
gradele de dependență II A, II B, II C; 
c) 2.176 lei/lună/beneficiar pentru persoanele care nu sunt dependente, 
încadrate în gradele de dependență III A, III B. 

Art.2. Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate în 
cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau susţinătorii legali în 
cuantum de 1.200 lei/lunar. 

Art.3. Se aprobă modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de 
persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau 
susţinătorii legali, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
 



Art.4. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.357/2019 şi nr.121/2021. 

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

 
 
 
 

INIŢIATOR,                  AVIZAT, 
PRIMAR,                   SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU                    Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 24391/02.02.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului 
contribuţiei de întreţinere pentru anul 2022 pentru persoanele asistate în cadrul Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Craiova 
Având în vedere: 

- adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova nr.512/02.02.2022 prin care se solicită 

aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi cuantumul contribuţiei de întreţinere pentru anul 

2022 pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice; 

-  art. 24 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, conform căreia persoana varstnica ingrijita in caminul 

organizat, precum si sustinatorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligatia sa 

plateasca lunar o contributie de intretinere stabilita individualizat, pe baza costului mediu lunar de 

intretinere, precum si a veniturilor persoanei varstnice si, dupa caz, a sustinatorilor legali ai 

acesteia”; 

-  art.25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale (anexa 3); 

In temeiul prevederilor art. 24, 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a 

persoanelor varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare,  Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 

privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale (anexa 3), art.129, 

alin.1,alin.2, lit.d coroborate cu alin.7, art.136, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrative propunem promovarea pe ordinea de zi a sedintei 

extraordinare din data 10.02.2022 a proiectului de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar 

de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru anul 2022 pentru persoanele 

asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.  

 

PRIMAR, 
LIA- OLGUȚA VASILESCU 

 

ÎNTOCMIT, 

PT. DIRECTOR EXECUTIV, 
VASILICA-DANIELA MILITARU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 26139/ 04.02.2022 

                      RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

    -  Referatul de aprobare  nr. 24391/02.02.2022,    
    - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr.25808/04.02.2022 privind 
aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a cuantumului contributiei de intretinere pentru 
anul 2022 pentru persoanele asistate in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova,  
    - Potrivit prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG 426/2020 privind aprobarea standardelor 
de cost pentru serviciile sociale, 
     -  In temeiul art.129 alin 2 lit d coroborat cu alin 7, art.196, alin 1 lit.a din Ordonanța de urgență 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-  Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,  
 

                                       AVIZAM FAVORABIL 

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 25808/04.02.2022 privind 
aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a cuantumului contributiei de intretinere pentru 
anul 2022 pentru persoanele asistate in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova si 
incetarea efectelor HCL 357/2019 si HCL 121/2021. 

 

           Director Executiv,                                           Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                                
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 25808/04.02.2022 
 
 

R A P O R T  
aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de 

întreţinere pentru anul 2022 pentru persoanele asistate în cadrul  
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova 

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 24391/02.02.2022 și potrivit 

prevederilor: 

- art. 25, alin 1, 2 și 4 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor 

varstnice, cu modificările și completările ulterioare, costul mediu lunar de întreţinere 

se stabileşte anual de către consiliile locale şi/sau judeţene, după caz, înainte de 

adoptarea bugetelor proprii; costul mediu lunar de intretinere se stabileste in functie 

de gradul de dependenta al persoanei varstnice ingrijite si are in vedere totalitatea 

cheltuielilor curente anuale ale caminului pentru persoane vârsnice, diminuate cu 

sumele primite din Fondul unic de asigurari de sanatate, pentru finantarea drepturilor 

de personal ale personalului medical si a medicamentelor asigurând astfel 

îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate neputând fi mai mic decat 

standardul minim de cost aprobat prin hotărâre de guvern; 

- HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale si a nivelului lunar pe membru de familie in baza caruia se stabileste 

contributia lunara de intretinere datorata de catre sustinatorii legali ai persoanelor 

varstnice din centre rezidentiale (anexa 3), standardul minim de cost /beneficiar/an 

este stabilit conform tabelului de mai jos: 

 Tipul serviciului 
Standard de 

cost/an/beneficiar*) 
- lei - 

 

1. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor 
vârstnice dependente, încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi 
IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 
vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru 
aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 

50.554 
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vârstnice; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,56 
angajaţi 

 

2. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor 
vârstnice semidependente, încadrate în gradele de dependenţă IIA, 
IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
886/2000; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,33 
angajaţi 

34.155 

 

3. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor 
vârstnice care nu sunt dependente, încadrate în gradele de 
dependenţă IIIA şi IIIB, potrivit Grilei naţionale de evaluare a 
nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 886/2000; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,2 
angajaţi 

25.738 

 

Prin adresa nr.121/12.01.2022, întocmită de către Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Craiova, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 

4/12.01.2022, se solicită aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2022 și 

a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru anul 2022 pentru persoanele asistate 

în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova este o instituţie de interes public cu 

o capacitate maximă de 320 locuri. În contextul pandemiei de coronavirus în anul 

2021 au fost ocupate un număr de 271 locuri. 

De asemenea, în anul 2021 Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova a avut 

un numar mediu de salariati de 149 persoane. 

Tipurile de servicii recomandate au fost stabilite pe baza evaluarii nevoilor si 

incadrarii in grade de dependenta a persoanei varstnice și au fost evidențiate in Fisa 

de evaluare socio-medicala, rezultând și un cuantum diferentiat al costului mediu 

lunar de intretinere pe nevoi specifice gradelor de dependenta ale beneficiarilor 

serviciilor sociale oferite de catre Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova.  

Persoanele dependente si semidependente, care si-au pierdut autonomia 

total/partial din cauze fizice, psihice sau mentale, au costuri mai ridicate datorita 

cheltuielilor cu salariile personalului aferent ingrijirii lor, cu materiale de curatenie, 

cu energia electrica, cu apa calda si apa rece, cu pampers si servetele umede, etc.  
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Costul mediu lunar de întreținere este mai mic la persoanele independente 

deoarece acestea se deplasează singure, având autonomie, se îmbracă, dezbracă fără 

ajutor, se hrănesc singure sau cu ajutor minor. 

Cheltuielile de personal/salariat/luna au fost în medie în anul 2021 de 6.531,54 lei. 

Pe grade de dependenta, cei 271 de beneficiari au fost repartizati pe cele 3 sectii 

ale caminului, respectiv: 

-Sectia pentru persoane dependente - 206 locuri, 

Pentru o persoană beneficiară, conform legislației în vigoare este nevoie de un 

număr de 0,56 angajaţi. 

206 *0,56*6.531,54 = 753.478 lei cheltuieli de personal/lunar. 

206*992 = 204.352 lei cheltuieli materiale/lunar 

206*55 = 11.330 lei fond de handicap/lunar 

TOTAL = 969.160 LEI/LUNAR  

969.160 : 206 BENEFICIARI = 4.705 LEI/LUNAR/BENEFICIAR COST 

LUNAR 

-Sectia pentru persoane semidependente - 45 locuri,  

Pentru o persoană beneficiară, conform legislației în vigoare este nevoie de un 

număr de 0,33 angajaţi. 

45 *0,33*6.531,54 = 96.993 lei cheltuieli de personal/lunar. 

45*926 = 41.670 lei cheltuieli materiale/lunar 

45*39 = 1.755 lei fond de handicap/lunar 

TOTAL = 139.698 LEI/LUNAR  

140.418 : 45 BENEFICIARI = 3.120 LEI/LUNAR/BENEFICIAR COST 

LUNAR 

-Sectia pentru persoane independente - 20 locuri,  

Pentru o persoană beneficiară, conform legislației în vigoare este nevoie de un 

număr de 0,20 angajaţi. 

20 *0,20*6.531,54 = 26.126 lei cheltuieli de personal/lunar. 

20*843 = 16.860 lei cheltuieli materiale/lunar 

20*27 = 540 lei fond de handicap/lunar 

TOTAL = 43.526 LEI/LUNAR  
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43.526 : 20 BENEFICIARI = 2.176 LEI/LUNAR/BENEFICIAR COST LUNAR 

In conformitate cu prevederile art. 24, alin.1 din Legea nr. 17/2000 privind 

asistenta sociala cu  modificările și completările ulterioare, persoana vârstnică 

îngrijită în căminul organizat potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai 

acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie 

de întreţinere, stabilită în funcție de veniturile persoanei vârstnice şi, după caz, a 

susţinătorilor legali ai acesteia.  

Acoperirea valorii integrale a contributiei lunare se realizează astfel: 

a)persoanele varstnice care au venituri si sunt ingrijite in camin datoreaza 

contributia lunara de intretinere in cuantum de pana la 60% din valoarea veniturilor 

personale lunare, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere aprobat pentru 

fiecare camin; 

b) diferenta pana la concurenta valorii integrale a contributiei lunare de 

intretinere se va plati de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in 

camine, daca realizeaza venit pe membru de familie mai mare decat salariul minim 

brut pe tara in vigoare; 

c) sustinatorii legali pot acoperi din venituri proprii contributia lunara integral 

printr-un angajament de plata. 

In prezent, pentru serviciile de asistenţă socială acordate de către Căminul 

pentru persoane Vârstnice Craiova persoanele vârstnice care au venituri şi sunt 

îngrijite în cămin achită contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 1.000 lei,  

conform HCL 357/2019. 

Având în vedere majorarea preturilor la alimente, medicamente, materiale 

sanitare, materiale de curatenie, cresterea semnificativa a preturilor la apă, canal, 

salubritate, incalzit, iluminat si forta motrica, precum și majorarea punctului de 

pensie de la 01.01.2022 conform prevederilor OUG nr 125/2021, Căminul pentru 

persoane Vârstnice Craiova propune modificarea contributiei lunare de intretinere de 

la 1.000 lei la 1.200 lei, care va fi realizată, astfel: 

 A. Persoanele varstnice care au venituri si sunt ingrijite in camin datoreaza 

contributia lunara de intretinere in suma de 1.200 lei dar nu mai mult de 60% din 

valoarea veniturilor nete personale lunare; 
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 B. In situatia in care veniturile persoanelor asistate nu acopera cuantumul 

maxim de 1.200 lei/luna  valoarea contributiei de intretinere se stabileste, astfel: 

1. Persoanele varstnice fara sustinatori legali au obligatia de a achita 60% 

din veniturile nete proprii lunare, diferenta de 40% rămânand la dispozitia persoanei 

varstnice; 

2. Persoanele varstnice cu sustinatori legali au obligatia de a suporta 60% 

din veniturile nete proprii lunare, iar diferenta pana la 1.200 lei  se va plati de catre 

sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in camin, daca realizeaza venit 

lunar net pe membru de familie in cuantum mai mare decat valoarea neta a salariului 

de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii; 

 C. In cazul persoanelor varstnice si a sustinatorilor legali fara venituri ce nu pot 

achita cuantumul contributiei lunare de intretinere datorata, aceasta va fi suportata 

integral din  bugetul  Consiliului Local. 

Acceptarea obligatiilor de plata de catre beneficiari si sustinatori legali se va 

face pe baza angajamentului de plata, ce va constitui titlu executoriu conform 

legislatiei in vigoare. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.24, alin. 1,  

art.25, alin. 1, 2 și 4 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor 

varstnice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 426/2020 privind 

aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului lunar pe 

membru de familie in baza caruia se stabileste contributia lunara de intretinere 

datorata de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice din centre rezidentiale 

(anexa 3), coroborate cu art. 129, alin. 2, lit. d, coroborat cu alin.7, lit. b, art. 196, 

alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 

Craiova următoarele: 

1. costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoană asistată în cadrul Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Craiova pentru anul 2022, astfel: 

- persoane dependente, incadrate in gradele de dependenta IA, IB, IC in cuantum de 

4.705 lei/luna/beneficiar, 
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- persoane semidependente, incadrate in grade de dependenta IIA, IIB, IIC in 

cuantum de 3.120  lei/luna/beneficiar, 

- persoane care nu sunt dependente, incadrate in grade de dependenta IIIA, IIIB, in 

cuantum de 2.176  lei/luna/beneficiar, 

2. contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate în cadrul Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau susţinătorii legali în cuantum de 1.200 

lei/lunar; 

3. modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoana 

asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau susţinătorii 

legali, conform anexei. 

În mod corespunzător își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 357/2019 și 121/2021. 

 

 

 

 

Pt . Director executiv, Director executiv adj., 
Daniela Militaru 

Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 

Data: 

Semnătura: 

Lucia Ștefan 
Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 

Data: 

Semnătura: 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier Daniela Crețu 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea  

și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 

Semnătura: 
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ANEXĂ 

 

Modalitatea de calcul a contribuției de întreținere 
 

 

 A. Persoanele varstnice care au venituri si sunt ingrijite in camin datoreaza 

contributia lunara de intretinere in suma de 1.200 lei dar nu mai mult de 60% din 

valoarea veniturilor personale lunare; 

 B. In situatia in care veniturile persoanelor asistate nu acopera cuantumul 

maxim de 1.200 lei/luna  valoarea contributiei de intretinere se stabileste, astfel: 

1. Persoanele  varstnice fara sustinatori legali, situatie in care beneficiarul 

are obligatia de a achita 60% din veniturile nete proprii lunare, diferenta de 40% 

rămânand la dispozitia persoanei varstnice; 

2. Persoanele varstnice cu sustinatori legali au obligatia de a suporta 60% 

din veniturile nete proprii lunare, iar diferenta pana la 1.200 lei  se va plati de catre 

sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in camin, daca realizeaza venit net 

lunar pe membru de familie in cuantum mai mare decat valoarea neta a salariului de 

baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii; 

 C. In cazul persoanelor varstnice si a sustinatorilor legali fara venituri ce nu pot 

achita cuantumul contributiei lunare de intretinere datorata, aceasta va fi suportata 

integral din  bugetul  Consiliului Local. 
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