
 
                                                                                                                                  Proiect     

                                                                                                                                   Nr. 3 din 13.01.2022                           

           

 

H O T Ă R Â R E 

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 ____ ianuarie 2022, 

urmare adreselor nr.58/06.01.2022 a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, 

nr.30/06.01.2022 a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Suharău, nr.79/06.01.2022 a Unităţii de 

Asistenţă Medico-Socială Mihăileni, nr.77/07.01.2022 a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială 

Flămânzi, nr.54/06.01.2022 a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești și nr.24/06.01.2022 a 

Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săveni, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.847 din 

13 ianuarie 2022 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. 848 din 13 ianuarie 2022; 

    - 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 4.033,00 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 1.006,00 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 4.210,00 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 885,00 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 4.341,00 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 926,00 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 3.975,00 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 919,00 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 3.637,00 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 894,00 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 3.728,00 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 888,00 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 printr-

un 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.50/25.02.2021 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. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                          Avizat pentru legalitate: 

       DOINA ELENA FEDEROVICI                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                    Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

Botoşani, 

__________2022 

Nr._____ 



Nr. 847 / 13 ianuarie 2022 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 

Potrivit prevederilor art.5, alin.(2), alin.(3) lit.b) și lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 

privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și locale, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale art.8 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale ”unitățile 

de asistență medico-sociale se organizează ca instituții publice cu personalitate juridică finanțate din 

venituri proprii și subvenții acordate de la bugetele locale, în funcție de subordonare. Veniturile proprii 

ale unităților de asistență medico-socială se constituie din contribuții personale ale beneficiarilor 

serviciilor prestate sau ale susținătorilor legali ai acestora aprobate în condițiile legii prin hotărâre a 

consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, 

donații și sponsorizării și alte venituri”. 

Conform prevederilor art.7 alin.(2) din Normele privind organizarea, funcționarea și finanțarea 

unităților de asistență medico-socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003, cheltuielile 

curente și de capital ale unităților de asistență medico-socială se asigură din veniturile proprii și din 

subvenții acordate din bugetul local în funcție de subordonare. 

În conformitate cu prevederile art.248 alin.(1) lit.n) și alin.(5) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „cheltuielile de 

personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale 

sanitare, se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului 

Sănătății, respectiv prin Direcția de Sănătate Publică Botoșani”. 

Art.2 alin.(1) lit.b) din Hotărârea Guvernului nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de 

cost/an pentru serviciile acordate în unitățile medico-socială și a unor normative privind personalul din 

unitățile medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede faptul că de la bugetul local se suportă „cheltuielile de 

personal pentru celelalte categorii de personal, precum și cheltuielile pentru hrană și bunuri și servicii 

necesare întreținerii și funcționării unităților de asistență medico-socială, reparații, consolidări, 

dotări”. 

Având în vedere categoriile de cheltuieli care se finanțează din subvenții de la bugetul județului 

și de la Direcția de Sănătate Publică, rezultă că la stabilirea cuantumului costului mediu lunar de 

întreținere, trebuie luate în calcul următoarele cheltuieli: 

- cheltuieli de personal, pentru personalul nemedical; 

- cheltuieli cu bunuri și servicii; 

- reparații, consolidări, dotări. 

La determinarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere 

datorată de persoanele beneficiare a serviciilor asigurate de către unitățile de asistență medico-socială 

pentru anul 2022 am avut în vedere propunerile unităților de asistență medico-socială transmise cu 

adresele nr.58/06.01.2022 Unitatea de Asistență Medico-Socială Sulița, nr.30/06.01.2022 Unitatea de 

Asistență Medico-Socială Suharău, nr.79/06.01.2022 Unitatea de Asistență Medico-Socială Mihăileni, 

nr.77/07.01.2022 Unitatea de Asistență Medico-Socială Flămânzi, nr.54/06.01.2022 Unitatea de Asistență 

Medico-Socială Ștefănești și nr.24/06.01.2022 Unitatea de Asistență Medico-Socială Săveni, astfel: 

 



Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suliţa 

                                                                                                                                               - lei - 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Indicator 

Număr 

mediu 

asistaţi 

Total cheltuieli 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Costul mediu de 

întreținere/beneficiar/ 

lună 

0. 1. 2. 3. 4. 

1 Cheltuieli de personal  1.738.221 2.941 

2 Bunuri și servicii  594.723 1.006 

3 Cheltuieli de capital  50.772 86 

T O T A L: 49,25 2.383.716 4.033 

 

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suharău 

                                                                                                                                                      - lei - 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Indicator 

Număr 

mediu 

asistaţi 

Total cheltuieli 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Costul mediu de 

întreținere/beneficiar/ 

lună 

0. 1. 2. 3. 4. 

1 Cheltuieli de personal  902.164 3.269 

2 Bunuri și servicii  244.350 885 

3 Cheltuieli de capital  15.517 56 

T O T A L: 23 1.162.031 4.216 

 

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni 

                                                                                                                                                      - lei - 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Indicator 

Număr 

mediu 

asistaţi 

Total cheltuieli 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Costul mediu de 

întreținere/beneficiar/ 

lună 

0. 1. 2. 3. 4. 

1 Cheltuieli de personal  933.316 3.332 

2 Bunuri și servicii  259.306 926 

3 Cheltuieli de capital  23.262 83 

T O T A L: 23,34 1.215.884 4.341 

 

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Flămânzi 

                                                                                                                                                - lei - 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Indicator 

Număr 

mediu 

asistaţi 

Total cheltuieli 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Costul mediu de 

întreținere/beneficiar/ 

lună 

0. 1. 2. 3. 4. 

1 Cheltuieli de personal  1.482.000 3.056 

2 Bunuri și servicii  445.847 919 

T O T A L: 40,41 1.927.847 3.975 

 

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești 

                                                                                                                                                          - lei - 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Indicator 

Număr 

mediu 

asistaţi 

Total cheltuieli 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Costul mediu de 

întreținere/beneficiar/ 

lună 

0. 1. 2. 3. 4. 

1 Cheltuieli de personal  1.148.489 2.734 

2 Bunuri și servicii  375.345 894 

3 Cheltuieli de capital  3.749 9 

T O T A L: 35 1.527.583 3.637 

 

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Săveni 



                                                                                                                                                          - lei - 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Indicator 

Număr 

mediu 

asistaţi 

Total cheltuieli 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Costul mediu de 

întreținere/beneficiar/ 

lună 

0. 1. 2. 3. 4. 

1 Cheltuieli de personal  1.373.870 2.799 

2 Bunuri și servicii  435.887 888 

3 Cheltuieli de capital  19.903 41 

T O T A L: 40,90 1.829.660 3.728 

 

Contribuția lunară de întreținere datorată de către beneficiarii serviciilor prestate de către 

Unitățile de Asistență Medico-Socială Sulița, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Săveni și Ștefănești se 

stabilește la nivelul costului mediu lunar realizat de fiecare unitate în parte. 

Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel: 

a) persoanele care au venituri și sunt îngrijite datorează contribuția lunară de întreținere în 

cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși contribuția lunară de întreținere 

aprobată; 

b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti 

de către susținătorii legali dacă realizează un venit lunar pe membru de familie mai mare decât salariul 

minim brut pe țară în vigoare; 

c) beneficiarii serviciilor de asistență socială, care singuri sau împreună cu susținătorii legali 

nu au venituri proprii, nu datorează plata contribuției de întreținere a acestora, aceasta fiind suportată de 

către unitățile de asistență medico-socială. 

Analizând materialele prezentate, propun aprobarea: 

a) costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în unitățile de asistență 

medico-sociale aflate în subordinea Consiliului Județean Botoșani, astfel: 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suliţa       - 4.033,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suharău   - 4.210,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni  - 4.341,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Flămânzi  - 3.975,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești  - 3.637,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Săveni      - 3.728,00 lei/lunar. 

b) contribuția lunară de întreținere pentru persoanele asistate în unitățile de asistență medico-

sociale aflate în subordinea Consiliului Județean Botoșani, astfel: 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suliţa        -    1.006,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suharău    -       885,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni  -       926,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Flămânzi  -       919,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești -       894,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Săveni      -       888,00 lei/lunar. 

În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl 

supun spre dezbatere şi aprobare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

DOINA-ELENA FEDEROVICI 

 

 

 
 

 



 
  DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                                                 

 Nr. 848 din 13 ianuarie 2022                                                                                           

                   

                                                  

                      VIZAT,                                                                                        VIZAT, 

           VICEPREȘEDINTE,                                                                VICEPREȘEDINTE, 

              DORIN BIRTA                                                       CORNELIU-BOGDAN DĂSCĂLESCU                   

                                                                                          

                                                                                             

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Potrivit prevederilor art.5, alin.(2), alin.(3) lit.b) și lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 

privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și locale, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale art.8 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale ”unitățile de asistență 

medico-sociale se organizează ca instituții publice cu personalitate juridică finanțate din venituri proprii 

și subvenții acordate de la bugetele locale, în funcție de subordonare. Veniturile proprii ale unităților de 

asistență medico-socială se constituie din contribuții personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau 

ale susținătorilor legali ai acestora aprobate în condițiile legii prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor 

județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, donații și sponsorizării și alte 

venituri”. 

Conform prevederilor art.7 alin.(2) din Normele privind organizarea, funcționarea și finanțarea 

unităților de asistență medico-socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003, cheltuielile 

curente și de capital ale unităților de asistență medico-socială se asigură din veniturile proprii și din 

subvenții acordate din bugetul local în funcție de subordonare. 

În conformitate cu prevederile art.248 alin.(1) lit.n) și alin.(5) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „cheltuielile de 

personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale 

sanitare, se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului 

Sănătății, respectiv prin Direcția de Sănătate Publică Botoșani”. 

Art.2 alin.(1) lit.b) din Hotărârea Guvernului nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de 

cost/an pentru serviciile acordate în unitățile medico-socială și a unor normative privind personalul din 

unitățile medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede faptul că de la bugetul local se suportă „cheltuielile de 

personal pentru celelalte categorii de personal, precum și cheltuielile pentru hrană și bunuri și servicii 

necesare întreținerii și funcționării unităților de asistență medico-socială, reparații, consolidări, dotări”. 

Având în vedere categoriile de cheltuieli care se finanțează din subvenții de la bugetul județului 

și de la Direcția de Sănătate Publică, rezultă că la stabilirea cuantumului costului mediu lunar de întreținere, 

trebuie luate în calcul următoarele cheltuieli: 

- cheltuieli de personal, pentru personalul nemedical; 

- cheltuieli cu bunuri și servicii; 

- reparații, consolidări, dotări. 

La determinarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată 

de persoanele beneficiare a serviciilor asigurate de către unitățile de asistență medico-socială pentru anul 

2022 s-au avut în vedere propunerile unităților de asistență medico-socială transmise cu adresele 

nr.58/06.01.2022 Unitatea de Asistență Medico-Socială Sulița, nr.30/06.01.2022 Unitatea de Asistență 

Medico-Socială Suharău, nr.79/06.01.2022 Unitatea de Asistență Medico-Socială Mihăileni, 

nr.77/07.01.2022 Unitatea de Asistență Medico-Socială Flămânzi, nr.54/06.01.2022 Unitatea de Asistență 

Medico-Socială Ștefănești și nr.24/06.01.2022 Unitatea de Asistență Medico-Socială Săveni, astfel: 



 

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suliţa 

                                                                                                                        - lei - 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Indicator 

Număr 

mediu 

asistaţi 

Total cheltuieli 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Costul mediu de 

întreținere/beneficiar/ 

lună 

0. 1. 2. 3. 4. 

1 Cheltuieli de personal  1.738.221 2.941 

2 Bunuri și servicii  594.723 1.006 
3 Cheltuieli de capital  50.772 86 

T O T A L: 49,25 2.383.716 4.033 

 

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suharău 

                                                                                                                             - lei - 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Indicator 

Număr 

mediu 

asistaţi 

Total cheltuieli 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Costul mediu de 

întreținere/beneficiar/ 

lună 

0. 1. 2. 3. 4. 

1 Cheltuieli de personal  902.164 3.269 

2 Bunuri și servicii  244.350 885 

3 Cheltuieli de capital  15.517 56 

T O T A L: 23 1.162.031 4.216 

 

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni 

                                                                                                                            - lei - 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Indicator 

Număr 

mediu 

asistaţi 

Total cheltuieli 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Costul mediu de 

întreținere/beneficiar/ 

lună 

0. 1. 2. 3. 4. 

1 Cheltuieli de personal  933.316 3.332 

2 Bunuri și servicii  259.306 926 

3 Cheltuieli de capital  23.262 83 

T O T A L: 23,34 1.215.884 4.341 

 

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Flămânzi 

                                                                                                                       - lei - 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Indicator 

Număr 

mediu 

asistaţi 

Total cheltuieli 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Costul mediu de 

întreținere/beneficiar/ 

lună 

0. 1. 2. 3. 4. 

1 Cheltuieli de personal  1.482.000 3.056 

2 Bunuri și servicii  445.847 919 

T O T A L: 40,41 1.927.847 3.975 

 

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești 

                                                                                                                           - lei - 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Indicator 

Număr 

mediu 

asistaţi 

Total cheltuieli 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Costul mediu de 

întreținere/beneficiar/ 

lună 

0. 1. 2. 3. 4. 

1 Cheltuieli de personal  1.148.489 2.734 

2 Bunuri și servicii  375.345 894 

3 Cheltuieli de capital  3.749 9 

T O T A L: 35 1.527.583 3.637 

 

 



 

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Săveni 

                                                                                                                      - lei - 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Indicator 

Număr 

mediu 

asistaţi 

Total cheltuieli 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Costul mediu de 

întreținere/beneficiar/ 

lună 

0. 1. 2. 3. 4. 

1 Cheltuieli de personal  1.373.870 2.799 

2 Bunuri și servicii  435.887 888 

3 Cheltuieli de capital  19.903 41 

T O T A L: 40,90 1.829.660 3.728 

 

Contribuția lunară de întreținere datorată de către beneficiarii serviciilor prestate de către 

Unitățile de Asistență Medico-Socială Sulița, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Săveni și Ștefănești se 

stabilește la nivelul costului mediu lunar realizat de fiecare unitate în parte. 

Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel: 

a) persoanele care au venituri și sunt îngrijite datorează contribuția lunară de întreținere în 

cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși contribuția lunară de întreținere 

aprobată; 

b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de 

către susținătorii legali dacă realizează un venit lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim 

brut pe țară în vigoare; 

c) beneficiarii serviciilor de asistență socială, care singuri sau împreună cu susținătorii legali nu 

au venituri proprii, nu datorează plata contribuției de întreținere a acestora, aceasta fiind suportată de către 

unitățile de asistență medico-socială. 

Având în vedere cele prezentate, se propune aprobarea: 

a) costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în unitățile de asistență medico-

sociale aflate în subordinea Consiliului Județean Botoșani, astfel: 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suliţa       - 4.033,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suharău   - 4.210,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni  - 4.341,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Flămânzi  - 3.975,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești  - 3.637,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Săveni      - 3.728,00 lei/lunar. 

b) contribuția lunară de întreținere pentru persoanele asistate în unitățile de asistență medico-

sociale aflate în subordinea Consiliului Județean Botoșani, astfel: 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suliţa        -    1.006,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suharău    -       885,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni  -       926,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Flămânzi  -       919,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești -       894,00 lei/lunar, 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Săveni      -       888,00 lei/lunar. 

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile pentru includerea pe ordinea de 

zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Magda Didii 
 

 

 


