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H O T Ă R Â R E A Nr.181/2008 
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de 

servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti precum şi/sau 
susţinătorilor legali ai acestora, în anul 2009 

 
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean ; 
având în vedere adresele Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti nr.2412/03.12.2008 şi a 

Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti nr.477/16.12.2008 ; 
având în vedere prevederile art.5, alin.(3), lit.b din Ordonanţa nr.70/2002 privind administrarea 

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.99/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

în temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit.c şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Consiliul judeţean Vaslui ; 
H O T Ă R Ă ŞT E : 

Art.1. – (1) Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere, în anul 2009, a unui beneficiar de servicii 
acordate în Centrele de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti în cuantum de 1076 lei  şi respectiv, 
890 lei. 

   (2) Costul mediu lunar de întreţinere se are în vedere la stabilirea contribuţiei lunare de 
întreţinere datorate de beneficiarii serviciilor acordate de centrele de asistenţă medico-sociale şi/sau de 
susţinătorii legali ai acestora. 

Art.2. – (1) Contribuţia lunară de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor acordate de centrele de 
asistenţă medico-sociale care au venituri proprii este de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, 
fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere prevăzut la art.1. 

               (2) Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va 
plăti, potrivit legii, de către susţinătorii legali ai beneficiarilor de servicii medico-sociale, dacă realizează 
venit pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe ţară în vigoare. 

Art.3. – În cazul în care veniturile personale lunare ale beneficiarilor de servicii de asistenţă 
medico-sociale sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreţinere, plata contribuţiei 
de întreţinere se datorează parţial de către soţul (soţia), copiii sau părinţii acesteia, în ordinea de obligare 
la plată prevăzută de lege. 

Art.4. – Contribuţia de întreţinere se stabileşte de conducerea centrului de asistenţă medico-
socială, care aprobă internarea în instituţia de asistenţă medico-socială şi se consemnează în angajamentul 
de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata. 

Art.5. – În vederea stabilirii contribuţiei lunare de întreţinere, în sarcina beneficiarului şi/sau a 
susţinătorilor legali dosarul beneficiarului de asistenţă medico-socială va cuprinde documentaţia stabilită, 
prin dispoziţie, de preşedintele Consiliului judeţean Vaslui. 

Art.6. – Hotărârea nr.165/28 decembrie 2007 a Consiliului judeţean Vaslui privind stabilirea 
contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii asigurate pe perioada internării în Centrul de asistenţă 
medico-socială Băceşti, se abrogă. 

                          Vaslui, 23 decembrie 2008  
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
                                                                                                                                              Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor 
beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti precum şi/sau 
susţinătorilor legali ai acestora, în anul 2009 
 

În perioada 2004 – 2007 la Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti s-au efectuat 
reparaţii şi amenajări la clădirile existente, astfel încât acestea să corespundă exigenţelor impuse de 
legislaţia actuală. 

La această dată instituţiile dispun de un număr de 30 de paturi fiecare, de care pot beneficia 
persoane cu nevoi socio-medicale. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor 
sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 
Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
unităţilor de asistenţă socială, cele două instituţii au la dispoziţie două surse de finanţare şi anume, 
subvenţii de la bugetul local al judeţului şi venituri proprii. 

Veniturile proprii ale unităţilor de asistenţă medico-sociale se constituie din : 
a) transferuri de la bugetul de stat către bugetul local prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, 

începând cu 01.01.2009, pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali precum şi a cheltuielilor cu medicamente şi materiale sanitare, conform Ordonanţei de urgenţă 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
Publice către autorităţile administraţiei publice locale ; 

b) contribuţii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susţinătorilor legali ai acestora, 
aprobate în condiţiile legii prin hotărâre a consiliului judeţean ; 

c) donaţii, sponsorizări şi alte venituri . 
Scopul acestui proiect de hotărâre este tocmai stabilirea contribuţiei personale a beneficiarilor 

serviciilor prestate de către Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti, sau a susţinătorilor 
legali ai acestora. 

La stabilirea cuantumului costului mediu de întreţinere, pentru Centrul de asistenţă medico-socială 
Băceşti am luat în calcul următoarele cheltuieli : 

- cheltuieli cu hrana – 8 lei/zi *30 zile = 240 lei/lună/persoană ; 
- cheltuieli de întreţinere şi gospodărire – 129.162 lei/an : 12 luni : 30 persoane = 358 

lei/lună/persoană ; 
- alte cheltuieli ( obiecte de inventar, pază, abonamente, etc.) – 172.168 lei/an : 12 luni : 30 persoane 

= 478 lei. 
TOTAL = 1.076 lei/lună/persoană 
      Pentru Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti la stabilirea costului mediu de întreţinere 
avem în vedere următoarele cheltuieli: 
- cheltuieli cu hrana – 8 lei/zi *30 zile/lună =240 lei/lună/persoană; 
- cheltuieli de întreţinere şi gospodărire – 158.072 lei/an : 12 luni : 30 persoane= 439 

lei/lună/persoană; 
- alte cheltuieli ( reparaţii, obiecte de inventar, deplasări şi pregătirea profesională) –75.801 lei/an : 

12 luni : 30 persoane = 211lei/lună/persoană. 
 TOTAL = 890 lei/ lună 

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. 

Costul mediu lunar de întreţinere se are în vedere la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere 
datorate de beneficiarul de asistenţă medico-socială. 

Beneficiarii care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează contribuţia de întreţinere, 
aceasta este asigurată din bugetul local al judeţului Vaslui. 



Beneficiarii de servicii de asistenţă medico-socială şi susţinătorii legali ai acestora (soţul/soţia, 
copiii sau părinţii) care realizează venituri au obligaţia potrivit legii, să plătească lunar o contribuţie de 
întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere. 

Potrivit dispoziţiilor alin.(5) al art.25 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd procedura acoperirii valorii integrale a 
contribuţiei lunare stabileşte un cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale; în proiectul 
de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării dumneavoastră s-a prevăzut ca acest cuantum să fie de 60%. 

De asemenea, s-a prevăzut ca acoperirea costului mediu lunar de întreţinere în cazul beneficiarilor 
de servicii de asistenţă medico-socială a căror venituri sunt insuficiente să se facă de către soţ(soţie), 
copiii sau părinţii acestora, în ordinea de obligare la plată prevăzută de lege. 

Stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina beneficiarului de servicii de asistenţă 
medico-socială şi/sau a susţinătorilor legali ai acestuia se face de către conducătorul instituţiei care aprobă 
internarea pe baza unei documentaţii ce se stabileşte prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean. 

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

forma prezentată. 
PREŞEDINTE, 

Vasile Mihalachi 
 


