HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de
beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de
Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni,
judeţul Botoşani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 25.02.2021,
urmare adreselor nr.159/14.01.2021 a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Suliţa,
nr.71/14.01.2021 a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Suharău, nr.118/14.01.2021 a Unităţii de
Asistenţă Medico-Socială Mihăileni, nr.88/13.01.2021 a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială
Flămânzi, nr.58/14.01.2021 a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești și nr.36/14.01.2021 a
Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săveni,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.2438/09
februarie 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de
beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile
de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul
Botoşani,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcției Buget–Finanțe nr.2439 din 09 februarie 2021;
- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;
- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte,
activități social-culturale, sportive, tineret și de agrement,
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2), alin.(3) lit.b) și lit.c) din Ordonanţa
Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes județean şi local, cu
modificările și completările ulterioare, ale art.8 lit.b) și c) din Normele privind organizarea,
funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.412/2003, ale Hotărârii Guvernului nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru
serviciile acordate în unitățile de asistență medico-socială și a unor normative privind personalul din
unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală
comunitară, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.b) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art.1 (1) Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor asigurate
de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, în cuantum de 3.757,00 lei/lună/persoană.
(2) Se aprobă contribuția lunară datorată de beneficiarii, aparținătorii, și/sau reprezentanții
legali ai acestora, după caz, pentru serviciile furnizate de către Unitatea de Asistență Medico-Socială
Sulița în cuantum de 938,00 lei pentru o persoană.
Art.2 (1) Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor asigurate
de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suharău, în cuantum de 4.030,00 lei/lună/persoană.
(2) Se aprobă contribuția lunară datorată de beneficiarii, aparținătorii, și/sau reprezentanții
legali ai acestora, după caz, pentru serviciile furnizate de către Unitatea de Asistență Medico-Socială
Suharău, în cuantum de 751,00 lei pentru o persoană.
Art.3 (1) Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor asigurate
de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni, în cuantum de 4.275,00 lei/lună/persoană.
(2) Se aprobă contribuția lunară datorată de beneficiarii, aparținătorii, și/sau reprezentanții
legali ai acestora, după caz, pentru serviciile furnizate de către Unitatea de Asistență Medico-Socială
Mihăileni, în cuantum de 819,00 lei pentru o persoană.

Art.4 (1) Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor asigurate
de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Flămânzi, în cuantum de 3.386,00 lei/lună/persoană.
(2) Se aprobă contribuția lunară datorată de beneficiarii, aparținătorii, și/sau reprezentanții
legali ai acestora, după caz, pentru serviciile furnizate de către Unitatea de Asistență Medico-Socială
Flămânzi, în cuantum de 957,00 lei pentru o persoană.
Art.5 (1) Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor asigurate
de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești, în cuantum de 3.925,00 lei/lună/persoană.
(2) Se aprobă contribuția lunară datorată de beneficiarii, aparținătorii, și/sau reprezentanții
legali ai acestora, după caz, pentru serviciile furnizate de către Unitatea de Asistență Medico-Socială
Ștefănești, în cuantum de 1.165,00 lei pentru o persoană.
Art.6 (1) Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor asigurate
de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Săveni, în cuantum de 3.653,00 lei/lună/persoană.
(2) Se aprobă contribuția lunară datorată de beneficiarii, aparținătorii, și/sau reprezentanții
legali ai acestora, după caz, pentru serviciile furnizate de către Unitatea de Asistență Medico-Socială
Săveni, în cuantum de 1.015,00 lei pentru o persoană.
Art.7 Beneficiarii serviciilor asigurate de către Unitățile de Asistență Medico-Socială
Sulița, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Săveni și Ștefănești care au venituri proprii și/sau susținători
legali ai acestora, care realizează venituri, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere,
astfel:
a) beneficiarii serviciilor de asistență medico-socială care realizează venituri, vor plăti o
sumă ce reprezintă 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși contribuția lunară
stabilită;
b) susținătorii/reprezentanții legali vor plăti diferența până la concurența valorii integrale
a contribuției lunare de întreținere, dacă realizează un venit lunar, pe membru de familie, mai mare
decât salariul minim brut pe țară în vigoare.
Art.8 Beneficiarii serviciilor de asistență medico-socială care nu au venituri proprii și/sau
susținători legali, precum și cei care au susținători legali care nu au venituri, nu datorează plata
contribuției de întreținere, aceasta fiind suportată din bugetul unităților de asistență medico-socială,
după caz.
Art.9 (1) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere a beneficiarilor serviciilor
de asistență medico-socială și/sau a susținătorilor/reprezentanților legali ai acestora, se stabilește printrun angajament de plată semnat de beneficiar, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de
susținătorul legal.
(2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
(3) Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și
prin hotărâre judecătorească.
Art.10 Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data comunicării.
Art.11 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Județean Botoșani nr.36/27.02.2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere
și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, susținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru
serviciile furnizate de Unitățile de Asistență Medico-Socială Sulița, Suharău, Mihăileni, Flămânzi,
Ștefănești și Săveni, județul Botoșani.
Art.12 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate şi conducerea
Unităţilor de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni.
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