
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 2283/12.02.2021  
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr._____ 
privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi 

asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2021 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui                          

nr. 2283/12.02.2021; 
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui            

nr. 1935/19.01.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 2304/15.02.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 

disciplină, administrație publică locală şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană; Comisia pentru protecția socială, protecție copii, învăţământ, 
sănătate și familie, cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 24 si art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 

sociale; 
în temeiul  art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Consiliul Judeţean Vaslui 

   H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
Art.1. - Se stabilesc costurile medii lunare de întreținere în Centrele de îngrijire şi 

asistență pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani, pentru anul 2021, potrivit anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.2. - Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui va 
urmări încasarea, în termenul stabilit de lege, a contribuției de întreținere, datorată de 
către persoanele vârstnice îngrijite în cămin şi/sau de către susținătorii legali ai acestora. 

Art.3.- Secretarul general al județului va comunica prezentul act administrativ 
Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Vaslui, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui și va asigura publicarea acestuia pe site-ul instituției și în 
Monitorul Oficial Local. 

                                                                                                       
                                                                                                  Vaslui, ___.02.2021 
           PREŞEDINTE, 
                 Dumitru Buzatu                                                        Avizat pentru legalitate: 

                                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  
                                                                                                         Diana-Elena Ursulescu 

 
 

                               DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
                                                                                             Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                                                           şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
      Pentru adoptarea prezentului proiect                                                    Director executiv,                  
de hotărâre este necesar votul majorității simple.                                      Mihaela Dragomir 
                                                                             
 



 
   
                         Anexă  

la Hotărârea nr. ____ /2021 
 
 
 
 

 Costurile medii lunare de întreținere în Centrele de îngrijire și asistență pentru 
persoane vârstnice Huși și Giurcani, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2021 
 

 
 
 

I. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Huși 
 
 

Nr. crt. Grad de dependență Cost mediu lunar (lei) 
1 Persoane vârstnice dependente, încadrate în 

gradele de dependență IA, IB, IC 
4.321 

2 Persoane vârstnice semidependente, încadrate 
în gradele de dependență IIA, IIB, IIC 

2.919 

3 Persoane vârstnice care nu sunt dependente, 
încadrate în gradele de dependență IIIA, IIIB  

2.200 

 
 
 
 

II. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Giurcani 
 
 

Nr. crt. Grad de dependență Cost mediu lunar (lei) 
1 Persoane vârstnice dependente, încadrate în 

gradele de dependență IA, IB, IC 
5.500 

2 Persoane vârstnice semidependente, încadrate 
în gradele de dependență IIA, IIB, IIC 

3.716 

3 Persoane vârstnice care nu sunt dependente, 
încadrate în gradele de dependență IIIA, IIIB  

2.800 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE  
Nr. 2283/12.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în 

Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, 

pentru anul 2021 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
 

În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, 
persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în căminele 
organizate potrivit legii, precum şi susţinătorii legali ai acestora, au obligaţia să 
plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de 
întreţinere. 

La art. 25 alin. (2) al Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se mentionează: 
”costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al 
persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale 
ale căminului pentru persoane vârstnice”.  

Prin adresa nr. 1.935/19.01.2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui a înaintat Consiliului Judeţean Vaslui propunerile pentru 
costurile medii lunare de întreținere în Centrele de îngrijire și asistență pentru 
persoane vârstnice Huși și Giurcani, pentru anul 2021. 

Anexa nr. 3 la H.G nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale stabilește standardul de cost pentru serviciile sociale rezidenţiale 
destinate persoanelor vârstnice, după cum urmează: 

 
Nr. 
Crt 

Tipul serviciului Standard de 
cost/beneficiar 

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

 
 

50.554 lei/an 
4.213 lei/lună 

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 aprobarea Grilei naţionale de evaluare a 
nevoilor persoanelor vârstnice; pentru o persoană beneficiară, 
un număr de 0,33 angajaţi 

 
 

34.155 lei/an 
2.846 lei/lună 

3 Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor 
vârstnice care nu sunt dependente, încadrate în gradele de 
dependenţă IIIA și IIIB 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 vârstnice; pentru o persoană 
beneficiară, un număr de 0,2 angajaţi 

 
 

25.738 lei/an 
2.145 lei/lună 

 
 



 
 
 
Pentru stabilirea costurilor medii lunare s-a avut în vedere numărul mediu anual 

de beneficiari ai unor astfel de servicii, funcție de încadrarea în gradul de dependență 
al acestora și totalul cheltuielilor curente estimate pentru anul 2021. Fac precizarea 
că, pentru ambele centre de îngrijire, pentru anul 2021, valoarea cheltuielilor curente 
se păstrează la nivelul celei înregistrate la finele anului 2020. 

 
1). Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi 

În cadrul acestui centru sunt îngrijiți 71 de beneficiari din care 45 sunt 
încadrați în gradul I de dependență, 14 beneficiari sunt persoane vârstnice 
semidependente, încadrate în gradul II de dependență și 12 beneficiari nu sunt 
dependenți, fiind încadrați în gradul III de dependență.  

Pentru anul 2021, cheltuielile de funcționare care se iau în considerare la 
calculul costului mediu lunar de întreținere se estimează la valoarea totală de 
3.140.808 lei, structurate în cheltuieli de personal în suma de 2.098.883 lei și 
cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.041.925 lei. 

Costul mediu lunar de întretinere în centrul de îngrijire și asistență pentru 
persoane vârstnice Huși, se calculează aplicând următorul algoritm : 
 
a). pentru beneficiarii incadrați în gradul III de dependență (notat cu Ci) 

3.140.808 = 12 x (45 x 50.554/25.738 x Ci + 14 x 34.155/25.738 x Ci + 12 x 25.738/25.735 x Ci)  
Ci = 2.200 lei/luna 
 
b). pentru beneficiarii incadrați în gradul II de dependență (notat cu Cs) 
Cs = 34.155/25.738 x Ci 
Cs = 2.919 lei/lună 
 
c). pentru beneficiarii incadrați în gradul I de dependență (notat cu Cd) 
Cd = 50.554/25.738 x Ci 
Cd = 4.321 lei/lună 

            
2). Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Giurcani  

În cadrul acestui centru sunt îngrijiți 30 de beneficiari din care 20 sunt 
încadrați in gradul I de dependență, 6 beneficiari sunt persoane vârstnice 
semidependente, încadrate în gradul II de dependență și 4 beneficiari nu sunt 
dependenți, fiind încadrați în gradul III de dependență.  

Pentru anul 2021, cheltuielile de funcționare care se iau in considerare la 
calculul costului mediu lunar de întreținere se estimează la valoarea totală de 
1.721.664 lei, structurate in cheltuieli de personal în suma de 1.211.184 lei și 
cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 510.480 lei. 

Costul mediu lunar de întretinere, în centrul de îngrijire și asistență pentru 
persoane vârstnice Giurcani, se calculează aplicând următorul algoritm : 
 
a). pentru beneficiarii incadrați în gradul III de dependență (notat cu Ci) 

1.721.664 = 12 x (20 x 50.554/25.738 x Ci + 6 x 34.155/25.738 x Ci + 4 x 25.738/25.735 x Ci) 
Ci = 2.800 lei/luna 
 
b). pentru beneficiarii incadrați în gradul II de dependență (notat cu Cs) 
Cs = 34.155/25.738 x Ci 
Cs = 3.716 lei/lună 

 
c). pentru beneficiarii incadrați în gradul I de dependență (notat cu Cd) 
Cd = 50.554/25.738 x Ci 
Cd = 5.500 lei/lună 
                                                                               



Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel: 
- 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 mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin; 
- diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere 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; 
- susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-
un angajament de plată ; 
- dacă prin aplicarea cotei prevazute se acoperă valoarea totală a contribuției lunare, 
susținătorii legali nu mai sunt ținuti de obligația susținerii plății diferenței de 
contribuție ; 
- obligația de plată a contributiei lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice 
si/sau a sustinătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de 
persoana varstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. 
Angajamentul de plată constituie titlu executoriu ; 
- obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili 
și prin hotărâre judecatorească. 

Persoanele vârstnice, precum şi susţinătorii legali care nu au venituri, nu 
datorează contribuţii de întreţinere, acestea fiind asigurate din bugetul local al 
judeţului Vaslui. 
 

II. Impactul socio-economic: stabilirea unui cost mediu lunar de întreținere, 
garantează beneficiarilor acestor servicii sociale asigurarea unor standarde de calitate 
corespunzătoare acestora, standarde ce nu pot fi mai mici decât standardele minime 
de cost aprobate prin hotărâre de guvern. 
 
     III. Impactul financiar asupra bugetului județului: costul mediu lunar de 
întreținere constituie element de fundamentare a proiectului de buget al Direcției de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, buget integrat în totalitate în bugetul 
local al județului Vaslui, pe anul 2021. 
 
     IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui a fost 
înaintată Consiliului Judeţean Vaslui prin adresa nr. 1935/19.01.2021. 

 
VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

în cauză: nu este cazul. 
 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate:  
După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată prin intermediul 

secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - 
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire și 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.  

 Totodată, această hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe 
pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu. 
 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:  
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciez ca necesară şi 

oportună inițierea proiectului de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 
întreținere în Centrele de îngrijire şi asistență pentru persoane vârstnice Huşi şi 
Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 



Vaslui, pentru anul 2021, sens în care a fost elaborat proiectul de hotărâre ataşat 
prezentului referat de aprobare, cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre în cauză, 
în vederea supunerii lui spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică 
Nr. 2304/15.02.2021 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în 
Centrele de îngrijire şi asistenta pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, 

 pentru anul 2021 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția 
Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind stabilirea costului 
mediu lunar de întreținere în Centrele de îngrijire şi asistenta pentru persoane vârstnice 
Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui, pentru anul 2021, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment, și a constatat următoarele:   
 

a) Domeniul reglementat: prezentul proiect de hotărâre stabilește, pentru anul 
2021, costul mediu lunar de întreținere în Centrele de îngrijire şi asistenta pentru 
persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui; 

 
b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: costul mediu lunar de întreținere 

constituie element de fundamentare a proiectului de buget al Direcției de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, buget integrat în totalitate în bugetul local al 
județului Vaslui, pe anul 2021;  

 
c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun 
în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv: 

- art. 24 si art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem analizarea şi supunerea spre 

dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre. 
 

 
 Director executiv, 

Mircea Țuțuianu 
 








