
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A Nr.165/2008 
privind stabilirea contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii asigurate pe perioada internării în 

Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti 
 

având în vedere adresele Centrului medico-social Băceşti nr.1797/15.11.2007 şi 
nr.1798/15.11.2007; 

având în vedere prevederile art.8, litera „b” din Hotărârea Guvernului nr.412/2 aprilie 2003 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale; 

având în vedere art.172 şi art.237 alin. (1), litera „o” şi alin. (4) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în sănătate; 

în temeiul prevederilor art.91 alin.(3), litera „c” şi art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, 

Consiliul judeţean Vaslui,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art.1. – Se aprobă contribuţia personală a beneficiarilor de servicii asigurate pe perioada internării 
în Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2. – Contribuţia datorată de persoanele internate în Centrul de asistenţă medico-socială 
Băceşti, se calculează în funcţie de numărul de zile de internare. 

Art.3. – În cazul în care persoana internată şi susţinătorii legali ai acesteia, nu realizează venituri, 
plata contribuţiei se va suporta din bugetul Centrului de asistenţă medico-social Băceşti. 

                                                                                                           Vaslui, 28 decembrie2007  
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                                   Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                               Gheorghe Stoica  



ANEXA 
La Hotărârea nr.165/28 decembrie 2007 

 
CONTRIBUŢIA PERSONALĂ 

a beneficiarilor de servicii asigurate pe durata internării în Centrul de   asistenţă medico-social Băceşti 
 

Nr.crt. Venituri lunare realizate de persoana beneficiară de servicii 
în unitatea medico-socială (lei) Contribuţia lunară 

1 până la 100 scutit 
2 între 101 - 150 20% 
3 între 151 - 200 30% 
4 între 201 - 250 40% 
5 între 251 - 300 50% 
6 peste 300 60% 

 
            *Nu mai mult de 1.192 lei cât reprezintă costul mediu.    



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii asigurate 
pe durata internării în Centul de asistenţă   medico-socială Băceşti 

                     
                 Domnilor consilieri şi invitaţi, 
         În perioada 2004-2006 la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti s-au efectuat reparaţii şi 
amenajarea clădirilor existente, astfel încât acestea să corespundă exigenţelor impuse de legislaţia actuală. 
 La această dată instituţia dispune de un număr de 25 de paturi, de care pot beneficia persoane cu 
nevoi socio- medicale. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă socială, instituţia are la dispoziţie 
două surse de finanţare şi anume : 
subvenţii de la bugetul local al judeţului şi veniturile proprii. 
 Veniturile proprii ale unităţilor de asistenţă medico-sociale se constituie din: 

a) sume decontate de Autoritatea  de sănătate publică judeţeană, pe bază de contract încheiat cu 
aceasta pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali din 
unitate şi a cheltuielilor cu medicamente şi materiale sanitare, conform prevederilor contractului-
cadru; 

b) donaţii, sponsorizări şi alte venituri; 
c) contribuţii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susţinătorilor legali ai acestora, 

aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean. 
Scopul acestui proiect de hotărâre este tocmai stabilirea contribuţiei personale ale beneficiarilor 

serviciilor prestate de către Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti. 
 În vederea stabilirii contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii socio-medicale, avem de ales 
între varianta contribuţiei procentuale din veniturile care le realizează persoanele beneficiare sau 
susţinătorii legali şi varianta procentuală din costul mediu lunar. 

 Având în vedere situaţia extrem de dificilă, din punct de vedere economic, a persoanelor care 
beneficiază  de serviciile prestate de către Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, în proiectul de 
hotărâre, am propus încasarea contribuţiei personale procentual cu nivelul veniturilor beneficiarilor sau 
susţinătorilor legali. Astfel, pentru cei care au venituri nete lunare de până la 100 lei, propunem ca aceştia 
să fie scutiţi de plata contribuţiei, cei cu venituri nete între 101 şi 150 lei, contribuţia să reprezinte 20% 
din venituri, cei cu venituri între 151 şi 200 lei, contribuţia să reprezinte 30% din venituri, cei cu venituri 
între 201 şi 250 lei, contribuţia să reprezinte 40% din venituri, cei cu venituri între 251 şi 300 lei, 
contribuţia să reprezinte 50% din venituri, iar la cei cu venituri de peste 300 lei contribuţia să fie de 60% 
dar nu mai mult de 1.192 lei cât reprezintă costul mediu în cadrul căruia se cuprind alte cheltuieli decât 
cheltuieli de personal ale cadrelor medicale, medicamente şi materiale sanitare, cheltuieli de întreţinere şi 
gospodărire, reparaţii, consolidări şi dotări independente care se suportă din bugetul Autorităţii de 
sănătate publică Vaslui şi de bugetul local al judeţului Vaslui. 

 La stabilirea cuantumului costului mediu de întreţinere, am luat în calcul următoarele cheltuieli: 
- cheltuieli cu hrana – 7 lei/zi *30 zile =210 lei/lună/persoană; 
- cheltuieli de întreţinere şi gospodărire – 184.500 lei/an:12 luni :25 persoane=615 

lei/lună/persoană; 
- alte cheltuieli (obiecte de inventar, pază, abonamente, etc.) - 110.200 lei/an : 12 luni : 25persoane 

= 367 lei. 
 TOTAL = 1.192 lei/ lună / persoană. 
 Alegerea variantei contribuţiei procentuale a beneficiarilor de astfel de servicii medico-sociale are 
şi un efect negativ şi anume că sumele care se vor încasa vor fi foarte mici faţă de cheltuielile ce se 
vor efectua  şi din această cauză vor trebui completate fondurile cu sume din donaţii, sponsorizări şi 
alte venituri. 



  Domnilor consilieri,  
Având în vedere cele sus-menţionate, vă adresez rugămintea de a aproba proiectul de hotărâre în 

forma prezentată. 
PREŞEDINTE 

Corneliu Bichineţ 
 


	Corneliu Bichineţ 

