
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A  Nr.166/2007 
privind stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice 

îngrijite în cămine şi/sau de susţinătorii legali, pe  anul 2008 
 
având în vedere adresa Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui 

nr.41.762/13.12.2007; 
având în vedere prevederile Legii nr.281/6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; 
în temeiul prevederilor art.91 alin.(5), litera „a” 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. – Contribuţia lunară de întreţinere, datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cămine 

şi/sau de susţinătorii legali pentru anul 2008, se stabileşte în sumă de 530,0 lei.  
Art.2. – Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, va urmări încasarea, în 

termenul stabilit de lege, a contribuţiei de întreţinere, datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cămine 
şi/sau de susţinătorii legali. 

                                                                                                     Vaslui, 28 decembrie 2007  
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                                    Contrasemnează: 
                                                                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                                Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de 

persoanele vârstnice îngrijite în cămine şi/sau de susţinătorii legali, pe  anul 2008 
 
Domnilor consilieri şi invitaţi, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.281/2003 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, persoanelor 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. 

Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu datorează contribuţii de 
întreţinere, acestea fiind asigurate din bugetele locale sau judeţene, după caz.  

Cuantumul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al 
persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, hrană, obiecte de 
inventar, echipament şi cazarmament, materiale sanitare şi alte asemenea, în conformitate cu clasificaţia 
bugetară specifică bugetelor autorităţilor administraţiei publice locale. 

Cheltuielile aferente plăţii salariilor pentru personalul angajat în cămine, plăţii medicamentelor 
şi cheltuielile de capital, nu se iau în calcul la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere. 

Cu adresa nr.41.762/13.12.2007, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Vaslui, propune aprobării Consiliului judeţean Vaslui pentru anul 2008, un cuantum lunar de întreţinere, 
datorat de persoanele vârstnice îngrijite în cămine şi/sau de susţinătorii legali, de 530,0 lei.  

La stabilirea sumei de 530,0 lei, s-au avut în vedere numărul mediu anual de beneficiari ai unor 
astfel de servicii, precum şi cheltuielile realizate în anii 2004-2006, estimările la cheltuieli pe acest an şi 
prevederile de cheltuieli pe anul 2008, care au următoarele nivele: 

Natura cheltuielilor realizat 2004 realizat 2005 realizat 2006 estimat 2007 propuneri 2008 
Bunuri şi servicii 155.372 170.909 282.000 220.660 256.788 
Hrană 218.453 248.200 319.375 217.175 252.945 
Obiecte de inventar 
inclusiv echipamente 44.650 51.200 68.750 51.425 59.895 

Materiale sanitare 2.071 2.692 3.500 2.380 2.772 
TOTAL 420.546 473.001 673.629 491.640 572.400 
Număr mediu de 
beneficiari 95 100 125 85 90 

Cost mediu lunar 369 394 449 482 530 
 
Domnilor consilieri, 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 
PREŞEDINTE, 

Corneliu Bichineţ 
 


	Corneliu Bichineţ 

