
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.10/2009 
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de 

întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali pe anul 2009 
 
 având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui; 
 având în vedere adresa Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui 
nr.3800/27.01.2009; 
 având în vedere prevederile art.24 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată; 
 în temeiul prevederilor art.91, alin. (5), litera „a” 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 Ş T E : 

 
 Articol unic – Prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.182/2008 privind stabilirea 
costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de 
persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi din 
structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, şi/sau de susţinătorii 
legali, pe anul 2009, se aplică şi în cazul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice 
Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui. 

                                                                                             Vaslui, 30 ianuarie 2009 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                       Contrasemnează: 
                                                                                                                           Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                  Gheorghe Stoica 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului 

contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoane vârstnice Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali pe anul 2009 
 
             Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi, 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, 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. 
 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. 
 Cu adresa nr.3800/27.01.2009, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Vaslui, propune aprobării Consiliului judeţean Vaslui pentru anul 2009, un cuantum lunar de 
întreţinere, datorat de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru 
persoanele vârstnice Giurcani şi/sau de susţinătorii legali, de 694 lei, identic cu cel stabilit prin 
Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.182/2008 pentru Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru 
persoanele vârstnice Huşi. 
 La stabilirea sumei de 694 lei, s-au avut în vedere numărul mediu anual de beneficiari ai unor 
astfel de servicii, precum şi cheltuielile realizate în anii 2006-2008 şi estimările la cheltuieli pe anul 
2009, care au următoarele nivele: 
                                                                                                                                        - lei- 
Natura cheltuielilor Realizat 2006 Realizat  2007 Realizat  2008 Propuneri 2009 

1 2 3 4 5 
Bunuri şi servicii 65.065 81.890 98.432 102.846 
Hrană 53.891 76.225 97.448 120.450 
Obiecte de inventar inclusiv 
echipament şi cazarmament 6.081 7.629 4.548 25.320 

Materiale sanitare 683 1.992 3.092 1.224 
TOTAL 125.720 167.736 203.520 249.840 
Număr mediu de beneficiari 28 29 32 30 
Cost mediu lunar 449 482 530 694 

 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 până la 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 cămin, dacă realizează venit lunar, pe 
membru de familie, mai mare decât salariul minim brut pe ţară, în vigoare. 
 Persoanele vârstnice precum şi susţinătorii legali care nu au venituri, nu datorează contribuţii 
de întreţinere, acestea fiind asigurate din bugetul judeţean. 
 Deoarece costul mediu lunar de 694 lei este identic cu costul mediu lunar stabilit pentru 
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice de la Huşi, în proiectul de hotărâre am 
propus ca prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.182/2008 privind stabilirea costului 
mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele 
vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi din structura 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, şi/sau de susţinătorii legali, pe 



anul 2009, să se aplice şi în cazul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice 
Giurcani. 
   Având în vedere cele prezentate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma 
prezentată. 

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 

 
 


