
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

  HOTĂRÂREA nr. 22/2021 
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, 25 februarie 2021                                                
                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                   Diana-Elena Ursulescu 
 
    
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
          0 voturi “împotrivă” și 2 “abțineri”.                                                                             
 
 



   
                          Anexă  

la Hotărârea nr. 22/2021 
 
 
 
 

 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 

 


