MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.: 296/24.04.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de
întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice dependente/semidependente şi
independente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,
în anul 2017
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului
Local Sector 6;
Având în vedere:
- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă
Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 –
Bucureşti 2011 – 2018;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane
adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor
acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;
- Prevederile art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de
cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se
stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor
vârstnice din centrele rezidenţiale;
- Prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Referatul înregistrat cu nr. A/10219/10.04.2017 privind stabilirea costului mediu
lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele
vârstnice dependente/semidependente şi independente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi
n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/persoană în căminele pentru persoanele vârstnice
dependente/semidependente în cuantum de 3446 lei, respectiv pentru persoanele vârstnice
independente în cuantum de 3349 lei, în anul 2017, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2 , care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 1000 lei pentru
persoanele independente, iar pentru persoanele semidependente şi dependente în cuantum de
1100 lei.
(2) Persoanele care au venituri şi sunt îngrijite în cadrul căminelor pentru persoanele
vârstnice datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea
veniturilor personale lunare.

(3) Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere în
cuantum de 1000 lei, respectiv 1100 lei, se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor
vârstnice îngrijite în cadrul căminelor, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în
cuantum mai mare de 782 lei.
Art. 3. Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei
vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de
persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal.
Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
Art. 4. Cuantumul de 782 lei prevăzut la art. 2 alin. (3) se indexează prin Hotărâre de
Guvern în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior.
Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

RAPORT DE SPECIALITATE
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, consiliul local potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate
în nevoie socială.
În subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 funcţionează două centre rezidenţiale destinate îngrijirii persoanelor
vârstnice, astfel:
- Centrul pentru Persoane Vârstnice „Floare Roşie”, situat la adresa din
Bucureşti, str. Floare Roşie nr. 7A, sector 6;
- Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie” , situat la
adresa din Bucureşti, Drumul Ciorogârla nr. 147A, sector 6.
C.P.V. „Floare Roşie” şi C.P.V. „Sfântul Mucenic Fanurie” au misiunea de
a asigura găzduirea şi întreţinerea parţială/totală a persoanelor care au împlinit
vârsta legală de pensionare, pe o perioadă determinată/nedeterminată, în funcţie de
nevoile individuale ale acestora şi de gradul de dependenţă.
Unităţile rezidenţiale funcţionează în condiţiile respectării Ordinului nr.
2126/05.11.2014 privind Standardele minime specifice de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii
de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în
comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale (Anexa nr. 1
- Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca
centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice).
Având în vedere prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2007 şi Hotărârea
Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru
serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia
se stabileşte contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai
persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale în baza art. 4, alin. (1), lit. c) şi în
temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată în 2007, se impune stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru
persoanele vârstnice îngrijite în cadrul centrelor rezidenţiale, respectiv în cadrul
Centrului pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roşie” şi în cadrul Centrului pentru
Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie”.
În vederea stabilirii costului mediu lunar al unui asistat în cadrul Centrului
pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roşie” şi în cadrul Centrului pentru Persoane
Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie” au fost utilizate date privind cheltuielile de

întreţinere pentru hrană si gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi
cazarmament, materiale sanitare, bunuri şi servicii efectuate pe anul 2016 la
nivelul acestor centre, conform anexelor la prezenta.
Date fiind cele de mai sus, propunem menținerea costului mediu lunar de
întreţinere pentru un beneficiar din cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoane
vărstnice, respectiv din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roşie”
şi din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie”
pentru anul 2017, în funcție de gradul de dependență, la nivelul sumei de 3349 lei /
persoană asistată independentă, iar pentru persoanele asistate semidependente şi
dependente la nivelul sumei de 3446 lei/persoană şi menținerea contribuţiei lunare
de ȋntreţinere ȋn cuantum de 1000 lei pentrupersoanele independente, iar pentru
persoanele semidependente şi dependente în cuantm de 1100 lei, aşa cum au fost
stabilite conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 195/29.09.2016.
Ȋn vederea stabilirii costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei
lunare de ȋntreţinere a persoanelor vârstnice ȋngrijite ȋn centrele rezidenţiale din
sectorul 6, Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roşie” şi Centrul pentru
Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie”, supunem spre dezbatere şi
aprobare Consiliului Local Sector 6 prezentul proiect de hotărâre.

Director General
Gabriela Schmutzer

EXPUNERE DE MOTIVE
Prin Raportul de specialitate întocmit de către Directorul General al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine
aprobarea în anul 2017 a costului mediu lunar în cuantum de 3446 lei/persoană
dependentă/semidependentă, respectiv 3349 lei/persoană independentă şi a
cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum de 1100 lei pentru
persoanele semidependente şi dependente, iar pentru persoanele independente în
sumă de 1000 lei ale persoanelor vârstnice îngrijite în căminele destinate acestora,
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
În vederea stabilirii, în anul 2017, a costului mediu lunar şi a cuantumului
contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în căminele
destinate acestora, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6
proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a
cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele
vârstnice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

