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HOTĂRÂREA nr. 207/2021 
privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi 

asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2022 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui                                                 

nr. 18445/10.12.2021; 
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui                                                                                          

nr. 50174/26.11.2021; 
- raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Vaslui nr. 18535/13.12.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale; Comisia 
pentru strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană; Comisia pentru protecția socială, protecție copii, învăţământ, 
sănătate și famile, cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit.d) și alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 24 si art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 

sociale; 
- Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 
în temeiul  art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Consiliul Judeţean Vaslui 

 
                                              HOTĂRĂȘTE: 

    
Art.1. - Se stabilesc costurile medii lunare de întreținere în Centrele de 

îngrijire şi asistență pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani, pentru anul 2022, potrivit 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Se aprobă contribuția lunară de întreținere, datorată de persoanele 
vârstnice din cadrul Centrelor de îngrijire şi asistență pentru persoane vârstnice Huşi şi 
Giurcani, la nivelul costului mediu stabilit la art.1, pe fiecare grad de dependență în 
parte şi în funcţie de numărul de zile în care s-au acordat servicii. 

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 Centrele de îngrijire şi asistență 
pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani, din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui, 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 Centrelor de îngrijire şi asistență 
pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani, 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 Vaslui – 
Consiliului Județean Vaslui. 

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. - Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui va 

urmări încasarea, în termenul stabilit de lege, a contribuției de întreținere, datorată de 
către persoanele vârstnice îngrijite în cămin şi/sau de către susținătorii legali ai acestora. 

Art.8.- Prezentul act administrativ se va comunica Instituției Prefectului - 
Județul Vaslui, Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și 
se va publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
   Vaslui, 21 decembrie 2021 
 
 
    

             PREȘEDINTE,  
                            Dumitru Buzatu  

 
                                              

                                                                                Contrasemnează, 
                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
                                                                                   Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
          0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri. 

http://www.cjvs.eu/


CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI   
                           Anexă  

la Hotărârea nr. 207/2021 
 
 
 
 

 Costurile medii lunare de întreținere în Centrele de îngrijire și asistență pentru 
persoane vârstnice Huși și Giurcani, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2022 
 

 
 
 

I. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Huși 
 
 

Nr. crt. Grad de dependență Cost mediu lunar (lei) 
1 Persoane vârstnice dependente, încadrate în 

gradele de dependență IA, IB, IC 
5.038 

2 Persoane vârstnice semidependente, încadrate 
în gradele de dependență IIA, IIB, IIC 

3.404 

3 Persoane vârstnice care nu sunt dependente, 
încadrate în gradele de dependență IIIA, IIIB  

2.565 

 
 
 
 

II. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Giurcani 
 
 

Nr. crt. Grad de dependență Cost mediu lunar (lei) 
1 Persoane vârstnice dependente, încadrate în 

gradele de dependență IA, IB, IC 
5.519 

2 Persoane vârstnice semidependente, încadrate 
în gradele de dependență IIA, IIB, IIC 

3.729 

3 Persoane vârstnice care nu sunt dependente, 
încadrate în gradele de dependență IIIA, IIIB  

2.810 

 


