
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA        

          PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2018 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 
29.03.2018; 

Având în vedere raportul nr.49575/2018 al Direcţiei Economico-Fianaciară prin 
care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2018 şi a 
cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova;  
          În conformitate cu prevederile art.18 alin. 1 din Legea nr.19/2018 pentru 
aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea si 
completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor 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 2.376 lei, pentru 
anul 2018. 

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 800 lei. 

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

Art.4.  Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.128/2013 referitoare la aprobarea cuantumului contribuţiei de 
întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova. 

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

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, PT.SECRETAR, 
Mihail GENOIU Ovidiu MISCHIANU 
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                         Se aproba, 
                       PRIMAR 

                      Mihail Genoiu 
 

                                                                                    Avizat, 
ADMINISTRATOR PUBLIC 

             Marian Sorin Manda 
 
 

R A P O R T  
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2018 şi a 

cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele 
 asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova 

 
 

Prin nota de fundamentare nr.973/05.03.2018, întocmită de către Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, înregistrată sub nr. 114/05.03.2018 la Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, se solicită aprobarea costului mediu lunar pentru anul 2018 și a 

cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele vârstnice asistate.  

Potrivit prevederilor art.18, alin 1 din Legea nr.19/2018 pentru aprobarea OUG 

nr.34/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a 

persoanelor varstnice, Caminul pentru Persoane Vârstnice este centrul rezidential cu sau 

fara personalitate juridica, finantat integral din bugetul local, infiintat si organizat potrivit 

dispozitiilor prezentei legi, care acorda, pe perioada nedeterminata, ingrijire persoanelor 

varstnice. 

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

personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Craiova, cu rol de a asigura la nivel 

local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor vârstnice prin 

creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a 

acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea 

persoanelor vârstnice. Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova are aprobate un numar 
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de 320 locuri ocupate la capacitate maxima, excepatand perioada de iarna decembrie-

martie, când au fost cazate un numar de zece persoane ale strazii dintre care cinci barbati 

si cinci femei.  

Conform modificarilor aduse art. 24, alin. 1 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta 

sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

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”. 

Potrivit art. 25, alin 2, 3 și 4 din aceeași lege, 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 și trebuie sa asigure indeplinirea 

nivelului standardelor minime de calitate neputând fi mai mic decat standardul minim de 

cost aprobat prin hotărâre de guvern. Potrivit HG nr. 978/2015 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 în suma de 23.784 lei.  

Având în vedere cele de mai sus, Căminul pentru Persoane Vârstnice propune spre 

aprobare un cost mediu lunar de intretinere de 2.376 lei/lunar/beneficiar, raportat la 

totalul cheltuielilor curente pentru anul 2017, astfel calculat conform legislației în vigoare:  

9.124.564 lei (plăți curente 2017) : 320 asistați= 28.514 lei an/beneficiar 

28.514 lei an/beneficiar : 12 luni = 2.376 lei/lunar/beneficiar. 

În urma reabilitării instituției finalizate în septembrie 2015, Caminul pentru Persoane 

Varstnice Craiova asigură fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare personal corespunzător 

nevoilor proprii, respectând prevederile Ordinului MMFPSPV nr.2126/05.11.2014 privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
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protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și 

pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor 

sociale.  

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

Vârstnice Craiova, beneficiarii de servicii sociale care au venituri şi sunt îngrijite în cămin, 

plăresc o contribuţie lunară de întreţinere, care este în cuantum de 700 lei, conform HCL 

128/2013. 

Luand in considerare majorarea preturilor, cresterea semnificativa a tarifelor la apa, 

canal, salubritate, incalzit, iluminat si forta motrica, cresterea preturilor la medicamente, 

materiale sanitare, creșterea prețurilor la materiale de curatenie și creșterea punctului de 

pensie, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova propune majorarea contribuției lunare 

de intretinere de la 700 lei la 800 lei/lunar. 

De asemenea, se propune aprobarea urmatoarei modalități de calcul a 

contribuției lunare de întreținere: 

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

lunara de intretinere în sumă de 800 lei, dar nu mai mult decât 60% din valoarea 

veniturilor personale lunare; 

B. In situatia in care veniturile persoanelor asistate nu acopera cuantumul maxim de 800 

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

1. persoanele vârstnice fără susţinători legali au obligația de a achita 60 % din veniturile 

nete proprii lunare; 

2. persoanele cu susținători legali au obligația de a achita 60% din veniturile nete proprii 

lunare, iar diferența până la 800 lei se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor 

vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum 

mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

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 local; 
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Faţă de cele prezentate mai sus, propunem: 

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

pentru Persoane Vârstnice Craiova în cuantum de 2.376 lei, pentru anul 2018;  

- contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate în cadrul Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau susţinătorii legali în cuantum de 800 lei;  

- 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; 

- încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.128/2013. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Lucia Ștefan 

 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV ADJ., ÎNTOCMIT, 
Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

  
 
 
 
 

 

Vizat de legalitate, 
Consilier Juridic  Marinela Rezeanu   

 
 
 
 
2 ex./D.C. 
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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 în sumă de 800 lei, dar nu mai mult decât 60% din valoarea 

veniturilor personale lunare; 

B. In situatia in care veniturile persoanelor asistate nu acopera cuantumul maxim de 800 

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

1. persoanele vârstnice fără susţinători legali au obligația de a achita 60 % din veniturile 

nete proprii lunare; 

2. persoanele cu susținători legali au obligația de a achita 60% din veniturile nete proprii 

lunare, iar diferența până la 800 lei se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor 

vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în 

cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată, 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 local; 
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