MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.203/01.08.2013

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

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 în anul 2013

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 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;
- Prevederile punctului 3.1. din Anexa 1 la H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului
instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 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;
- Ordinul nr. 246/27.03.2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru
serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru
persoanele vârstnice;
- H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de
întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice;
- H.G. nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în
instituţiile de asistenţǎ socialǎ, datoratǎ de persoanele asistate sau de susţinǎtorii legali ai acestora;
- Prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul Serviciului Asistenţă Persoane Vârstnice înregistrat cu nr. D/14055/19.07.2013 prin care se
propune stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în
căminele pentru persoanele vârstnice ;
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, în
cuantum de 2753 lei pentru anul 2013, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 1000 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 (1000 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 600 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 prevăzut la art. 2 alin. (3) (600 lei) 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 SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
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