Proiect
Nr. 34 din 18.02.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de
întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la
stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile
oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești, în anul 2020
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 februarie 2020,
urmare adresei nr.4214/11.02.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Botoșani,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani
nr.2261/17 februarie 2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuției lunare
de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea
venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul
Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești, în anul 2020,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcției Buget–Finanțe nr.2262 din 17.02.2020;
- 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 Legii nr.17/2000, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, privind asistența socială a persoanelor vârstnice și ale Hotărârii Consiliului
Județean Botoșani nr.161/26.10.2018 privind aprobarea preluării Căminului pentru Persoane
Vârstnice Trușești din subordinea Primăriei comunei Trușești în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, instituție subordonată Consiliului Județean
Botoșani, începând cu data de 1 ianuarie 2019,
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 – Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pe anul 2020, pentru persoanele
vârstnice din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești – Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Botoșani, în sumă de:
a) 3.997 lei/lună/beneficiar pentru persoane vârstnice dependente;
b) 3.826 lei/lună/beneficiar pentru persoane vârstnice semidependente;
c) 3.653 lei/lună/beneficiar pentru persoane vârstnice independente.
Art.2 - Se aprobă contribuția lunară de întreținere, datorată de persoanele vârstnice din
cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești – Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Botoșani, pentru anul 2020, la nivelul costului mediu realizat pe fiecare grad de
dependență în parte.
Art.3 - Se aprobă categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor persoanelor
vârstnice îngrijite în cămin și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor
susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin ca fiind cele prevăzute de art.61 din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu respectarea prevederilor art.527 Cod civil.

Art.4 – Beneficiarii serviciilor asigurate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Trușești –
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, care au venituri proprii și/sau
susținătorii legali ai acestora care realizează venituri, au obligația să plătească lunar o contribuție de
întreținere astfel:
a) persoanele vârstnice care realizează venituri, vor plăti o sumă ce reprezintă 60% din
valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere stabilit;
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 de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Art.5 – Persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, 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 județului Botoșani – Consiliului
Județean Botoșani.
Art.6 – (1) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice
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.7 – Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data comunicării.
Art.8 – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate şi Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.

PREŞEDINTE,
COSTICĂ MACALEŢI

Botoşani,
__________2020
Nr._____

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

Nr.2261/17.02.2020

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere prevederile art.25, alin.(1) și (2) din Legea nr.17/2000 privind asistența
socială a persoanei vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se impune
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru
Persoane Vârstnice Trușești, preluat cu data de 01 ianuarie 2019 în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr.161/26.10.2018, cu o capacitate de 60 de locuri. Aceasta se stabilește în funcție de gradul de
dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale
căminului pentru persoane vârstnice.
Întrucât, potrivit prevederilor alin.(4) al aceluiași articol, costul mediu lunar de întreținere
trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât
standardul minim de cost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Botoșani, cu adresa nr.4214/11.02.2020, propune stabilirea costului
mediu/lunar/beneficiar, pentru anul 2020, pe grade de dependență, calculat pe baza cheltuielilor
efectuate pe parcursul anului 2019, astfel:
a) pentru persoane dependente = 3.997 lei/lună/beneficiar;
b) pentru persoane semidependente = 3.826 lei/lună/beneficiar;
c) pentru persoane independente = 3.653 lei/lună/beneficiar.
La stabilirea contribuției lunare 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
mijloace celui ce urmează a o plăti, precum și ale prevederilor art.93 din Legea asistenței sociale
nr.292/2011, conform 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.
Prin urmare, procentul contribuției lunare de întreținere din costul mediu lunar de
întreținere se situează între 0% în situația în care persoanele vârstnice care nu au venituri și nici
susținătorii legali și un procent de până la 100% din valoarea costului mediu lunar de întreținere, în
funcție de veniturile persoanei beneficiare și, după caz, ale susținătorilor legali ai acesteia.
În aceste condiții, propun stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru anul 2020 la
nivelul costului mediu realizat pe fiecare grad de dependență în parte, astfel:
a) pentru persoane dependente = 3.997 lei/lună/beneficiar;
b) pentru persoane semidependente = 3.826 lei/lună/beneficiar;
c) pentru persoane independente = 3.653 lei/lună/beneficiar.
Precizez că, potrivit art.24, alin.(2), din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a
persoanei vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare „persoanele vârstnice care
nu au venituri și nici susținătorii legali, nu datorează contribuția de întreținere, acesta fiind
asigurată din bugetele locale sau județene, după caz, în limita hotărâtă de acestea”.
Potrivit dispozițiilor art.25 alin.(52), introdus prin Legea nr.19/12.01.2018 privind
aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2016, pentru modificarea și completarea Legii
nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, categoriile de venituri luate în calcul la

stabilirea venitului lunar pe membru de familie se stabilesc prin hotărâre a consiliului județean, cu
respectarea prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
Categoriile de venituri propuse a fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru
de familie sunt cele prevăzute de art.61 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (venituri din
salarii și asimilate salariilor, definite conform art.76, venituri din pensii, definite conform art.99,
venituri din activități independente, definite conform art.67, venituri din cedarea folosinței bunurilor,
definite conform art.83, venituri din investiții, definite conform art.91, venituri din activități agricole,
silvicultură și piscicultură, definite conform art.103, venituri din premii și din jocuri de noroc,
definite conform art.108, venituri din transferul proprietăților imobiliare, definite conform art.111,
venituri din alte surse, definite conform art.114 și art.117), cu respectarea prevederilor art.527 Cod
civil, care stipulează:
„- (1) Poate fi obligat la întreținere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are
posibilitatea de a dobândi aceste mijloace;
- (2) La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreținerea se ține seama de veniturile
și bunurile acestuia, precum și de posibilitățile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute în
vedere celelalte obligații ale sale”.
În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care
îl supun spre dezbatere şi aprobare.

PREŞEDINTE,
COSTICĂ MACALEŢI

DIRECŢIA BUGET – FINANŢE
Nr.2262 din 17.02.2020

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
CONSTANTIN-LIVIU TOMA

RAPORT DE SPECIALITATE
Având în vedere prevederile art.25, alin.(1) și (2) din Legea nr.17/2000 privind asistența
socială a persoanei vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se impune
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru
Persoane Vârstnice Trușești, preluat cu data de 01 ianuarie 2019 în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr.161/26.10.2018, cu o capacitate de 60 de locuri. Aceasta se stabilește în funcție de gradul de
dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale
căminului pentru persoane vârstnice.
Întrucât, potrivit prevederilor alin.(4) al aceluiași articol, costul mediu lunar de întreținere
trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât
standardul minim de cost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Botoșani, cu adresa nr.4214/11.02.2020, propune stabilirea costului
mediu/lunar/beneficiar, pentru anul 2020, pe grade de dependență, calculat pe baza cheltuielilor
efectuate pe parcursul anului 2019, astfel:
a) pentru persoane dependente = 3.997 lei/lună/beneficiar;
b) pentru persoane semidependente = 3.826 lei/lună/beneficiar;
c) pentru persoane independente = 3.653 lei/lună/beneficiar.
De asemenea, potrivit art.24 alin.(1) din legea menționată mai sus, persoana vârstnică
îngrijită în căminul organizat potrivit prezentei legi, precum și susținătorii legali ai acesteia, care
dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită
individualizat, în urma evaluării complexe efectuate potrivit dispozițiilor art.49 din Legea
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreținere,
precum și a veniturilor persoanei vârstnice și, după caz, a susținătorilor legali ai acesteia (conform
prevederilor art.519 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil).
La stabilirea contribuției lunare 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
mijloace celui ce urmează a o plăti, precum și ale prevederilor art.93 din Legea asistenței sociale
nr.292/2011, conform 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.
Prin urmare, procentul contribuției lunare de întreținere din costul mediu lunar de
întreținere se situează între 0% în situația în care persoanele vârstnice care nu au venituri și nici
susținătorii legali și un procent de până la 100% din valoarea costului mediu lunar de întreținere, în
funcție de veniturile persoanei beneficiare și, după caz, ale susținătorilor legali ai acesteia.
În aceste condiții, se propune stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru anul 2020
la nivelul costului mediu realizat pe fiecare grad de dependență în parte, astfel:
a) pentru persoane dependente = 3.997 lei/lună/beneficiar;
b) pentru persoane semidependente = 3.826 lei/lună/beneficiar;
c) pentru persoane independente = 3.653 lei/lună/beneficiar.

Precizăm că, potrivit art.24, alin.(2), din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a
persoanei vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare „persoanele vârstnice care
nu au venituri și nici susținătorii legali, nu datorează contribuția de întreținere, acesta fiind
asigurată din bugetele locale sau județene, după caz, în limita hotărâtă de acestea”.
Referitor la modul în care se realizează acoperirea valorii integrale a contribuției lunare
astfel stabilite, acesta este clar precizat prin art.25, alin.(5) – (8) din legea mai sus amintită.
Potrivit alin.(5) lit. a) – c) al art.25 din Legea nr.17/2000, acoperirea valorii integrale a
contribuției lunare se stabilește astfel:
a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția
lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se
depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin;
b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va
plăti de către susținătorii legali ai 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;
c) susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un
angajament de plată.
Potrivit dispozițiilor art.25 alin.(52), introdus prin Legea nr.19/12.01.2018 privind
aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2016, pentru modificarea și completarea Legii
nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, categoriile de venituri luate în calcul la
stabilirea venitului lunar pe membru de familie se stabilesc prin hotărâre a consiliului județean, cu
respectarea prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
Categoriile de venituri propuse a fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru
de familie sunt cele prevăzute de art.61 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (venituri din
salarii și asimilate salariilor, definite conform art.76, venituri din pensii, definite conform art.99,
venituri din activități independente, definite conform art.67, venituri din cedarea folosinței bunurilor,
definite conform art.83, venituri din investiții, definite conform art.91, venituri din activități agricole,
silvicultură și piscicultură, definite conform art.103, venituri din premii și din jocuri de noroc,
definite conform art.108, venituri din transferul proprietăților imobiliare, definite conform art.111,
venituri din alte surse, definite conform art.114 și art.117), cu respectarea prevederilor art.527 Cod
civil, care stipulează:
„- (1) Poate fi obligat la întreținere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are
posibilitatea de a dobândi aceste mijloace;
- (2) La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreținerea se ține seama de veniturile
și bunurile acestuia, precum și de posibilitățile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute în
vedere celelalte obligații ale sale”.
Având în vedere 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

