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ANEXA NR. 3  
la H.C.L.S. 6 nr. _______ / ___________ 

 
 
 
Modul de stabilire a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanelor vârstnice îngrijite 
în  centrele rezidenţiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6 în anul 2018 
 

Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în căminele organizate 
potrivit Legii nr. 17/2000 privind asistența asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească 
lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere. 

La stabilirea contribuției de întreținere s-au avut în vedere prevederile art. 529, alin. (1) din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
conform cărora întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care 
urmează a o plăti, precum și ale art. 93 din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, în baza 
cărora, obligațiile de întreținere se stabilesc astfel încât să nu afecteze veniturile considerate a fi minim 
necesare vieții curente a persoanei / persoanelor obligate la întreținere, precum și a copiilor acesteia / 
acestora și astfel s-a realizat diferențierea acesteia în funcție de gradul de dependență. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus și a cheltuielilor suplimentare cu materialele sanitare se 
va achita o contribuție de întreținere în funcție de gradul de dependență al persoanei beneficiare, după 
cum urmează: 

- Persoanele vârstnice independente – 1.500 lei; 
- Persoanele vârstnice semidependente – 1.850 lei; 
- Persoanele vârstnice dependente – 2.000 lei. 

 
Pentru stabilirea contribuției de întreținere în sarcina persoanelor vârstnice îngrijite în Centrul 

pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roşie” şi Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic 
Fanurie”, se procedează astfel: 

- Din veniturile nete proprii lunare se scad eventualele obligații lunare de întreținere, aflate 
în executare; 

- Suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care îi are în întreținere. 
 

Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în Centrul pentru Persoane Vârstnice 
,,Floare Roşie” şi Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie” datorează contribuția 
lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a 
depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pe grade de dependență. 

 
 
Modul de stabilire a contribuției lunare de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanei 
vârstnice beneficiară a serviciilor sociale oferite de Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Floare 

Roşie” şi Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie” 
 
 

Conform art. 25, alin. (5), lit. b) din Legea nr. 17/2000 privind asistența asistența socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, diferența până la 
concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai 
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persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum 
mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit 
legii. 

La stabilirea cuantumului contribuției de întreținere în sarcina susținătorilor legali, se va 
proceda astfel: 

a) Din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de 
întreținere, aflate în executare; 

b) Suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au 
efectiv în întreținere. 

În raport cu suma astfel rezultată, care reprezintă venitul mediu lunar pe o persoană, se 
stabilește suma lunară datorată de susținătorul legal al persoanei vârstnice îngrijite în Centrul pentru 
Persoane Vârstnice ,,Floare Roşie” şi Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie”. 

Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie sunt: 
- Veniturile nete provenind din salarii și din alte drepturi salariale; 
- Indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent din bugetul din care se 

suportă; 
- Pensiile de orice natură, indiferent din fondurile din care se plătesc acestea. 
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