
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 18445/10.12.2021  
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 227 
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 

   H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
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 și se va publica pe 
site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
 

                                                                                                   Vaslui, __________2021 
 
 
 
         PREŞEDINTE, 
 
                Dumitru Buzatu                            

                  Avizat pentru legalitate: 
                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  
                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
 

 
          DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

                                                                   Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 

     Director executiv, 
                                                  Mihaela Dragomir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
      este necesar votul majorității absolute 
 
 



 
 
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI   
                       Anexă  

la Hotărârea nr. ____ /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 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE  
Nr. 18445/10.12.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre 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 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
 

În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, 
persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în căminele 
organizate potrivit legii, precum şi susţinătorii legali ai acestora au obligaţia să 
plătească, lunar, o contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de 
întreţinere. 

La art. 25 alin. (2) al Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, se mentionează: 
”costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al 
persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale 
ale căminului pentru persoane vârstnice”. Prin adresa nr. 50174/26.11.2021, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui a înaintat Consiliului 
Judeţean Vaslui propunerile pentru costurile medii lunare de întreținere în Centrele de 
îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Huși și Giurcani, pentru anul 2022. 

Anexa nr. 3 la H.G nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale stabilește standardul de cost pentru serviciile sociale rezidenţiale 
destinate persoanelor vârstnice după cum urmează : 

 
Nr. 
Crt 

Tipul serviciului Standard de 
cost/beneficiar 

1 Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor 
vârstnice dependente,  încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi  
IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 
vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru 
aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 
vârstnice; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,56 angajaţi 

 
 

50.554 lei/an 
4.213 lei/lună 

2 Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor 
vârstnice semidependente,  încadrate în gradele de dependenţă IIA, 
IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 
vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru 
aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 
vârstnice; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,33 angajaţi 

 
 

34.155 lei/an 
2.846 lei/lună 

3 Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor 
vârstnice care nu sunt dependente, încadrate în gradele de 
dependenţă IIIA și IIIB potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,2 
angajaţi 

 
 

25.738 lei/an 
2.145 lei/lună 

 



Pentru stabilirea costurilor medii lunare s-a avut în vedere numărul mediu anual 
de beneficiari ai unor astfel de servicii, funcție de încadrarea în gradul de dependență 
al acestora și totalul cheltuielilor curente estimate pentru anul 2022.  

 
1). Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi 

În cadrul acestui centru sunt îngrijiți 66 de beneficiari, din care 35 sunt 
încadrați in gradul I de dependență, 12 beneficiari sunt persoane vârstnice 
semidependente, încadrate în gradul II de dependență și 19 beneficiari nu sunt 
dependenți, fiind încadrați în gradul III de dependență.  

Pentru anul 2022, cheltuielile de funcționare care se iau în considerare la 
calculul costului mediu lunar de întreținere se estimează la valoarea totală de 
3.186.252 lei, structurate în cheltuieli de personal în suma de 2.249.196 lei și 
cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 937.056 lei. 

Costul mediu lunar de întretinere, în centrul de îngrijire și asistență pentru 
persoane vârstnice Huși, se calculează aplicând următorul algoritm : 
a). pentru beneficiarii încadrați în gradul III de dependență (notat cu Ci) 

3.186.252 = 12 x (35 x 50.554/25.738 x Ci + 12 x 34.155/25.738 x Ci + 19 x 25.738/25.735 x Ci)  
Ci = 2.565 lei/luna 
b). pentru beneficiarii încadrați în gradul II de dependență (notat cu Cs) 
Cs = 34.155/25.738 x Ci 
Cs = 3.404 lei/lună 
c). pentru beneficiarii încadrați în gradul I de dependență (notat cu Cd) 
Cd = 50.554/25.738 x Ci 
Cd = 5.038 lei/lună 

            
2). Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Giurcani  

În cadrul acestui centru sunt îngrijiți 32 de beneficiari, din care 25 sunt 
încadrați în gradul I de dependență, 6 beneficiari sunt persoane vârstnice 
semidependente, încadrate în gradul II de dependență și 1 beneficiar nu este 
dependenț, fiind încadrat în gradul III de dependență.  

Pentru anul 2022, cheltuielile de funcționare care se iau în considerare la 
calculul costului mediu lunar de întreținere se estimează la valoarea totală de 
1.920.354 lei, structurate în cheltuieli de personal în suma de 1.399.510 lei și 
cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 520.844 lei. 

Costul mediu lunar de întretinere, în centrul de îngrijire și asistență pentru 
persoane vârstnice Giurcani, se calculează aplicând următorul algoritm : 
a). pentru beneficiarii încadrați în gradul III de dependență (notat cu Ci) 

1.920.354 = 12 x (25 x 50.554/25.738 x Ci + 6 x 34.155/25.738 x Ci + 1 x 25.738/25.735 x Ci) 
Ci = 2.810 lei/luna 
b). pentru beneficiarii încadrați în gradul II de dependență (notat cu Cs) 
Cs = 34.155/25.738 x Ci 
Cs = 3.729 lei/lună 
c). pentru beneficiarii încadrați în gradul I de dependență (notat cu Cd) 
Cd = 50.554/25.738 x Ci 
Cd = 5.519 lei/lună  
 La stabilirea contribuției lunare de întreținere s-au avut în vedere prevederile 
art. 93 din Legea asistenței sociale nr.  292/2011 conform cărora obligaţiile de 
întreținere se stabilesc astfel încât să nu afecteze veniturile considerate a fi minim 
necesare vieţii curente a persoanei/persoanelor obligate la întreţinere, precum şi a 
copiilor acesteia/acestora. 
 Pentru anul 2022, propunem stabilirea contribuției lunare de întreținere la 
nivelul costurilor medii lunare de intreținere, mai sus menționate.  



 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 susținători 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.                                                                        

Potrivit art. 25 alin. (5) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu completările și modificările ulterioare din 
Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel: 

- persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia 
lunară de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără 
a depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin; 
- diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se 
va plăti de către susţinătorii 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 ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii; 
- susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-
un angajament de plată ; 
- dacă prin aplicarea cotei prevăzute se acoperă valoarea totală a contribuției lunare, 
susținătorii legali nu mai sunt ținuti de obligația susținerii plății diferenței de 
contribuție ; 
- obligația de plată a contributiei lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice 
si/sau a sustinătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de 
persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. 
Angajamentul de plată constituie titlu executoriu ; 
- obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili 
și prin hotărâre judecatorească. 

Persoanele vârstnice, precum şi susţinătorii legali care nu au venituri, nu 
datorează contribuţii de întreţinere, acestea fiind asigurate din bugetul local al 
judeţului Vaslui (art. 24 alin. (2) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu completările și modificările ulterioare.) 

De asemenea, potrivit art. 25 alin. (5^2) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, 
categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie 
se stabilesc prin hotărâre a consiliului judetean, 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 la art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu repectarea prevederilor art. 527 Cod civil, care stipulează faptul că ” poate 
fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are 
posibilitatea de a dobândi aceste mijloace” și că ” la stabilirea mijloacelor celui care 
datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile şi bunurile acestuia, precum şi de 
posibilităţile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute în vedere celelalte 
obligaţii ale sale”. 

Astfel propun să fie luate în calcul categoriile de venituri supuse impozitului pe 
venit, și anume: 

a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67; 
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70; 
c) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76; 
d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83; 
e) venituri din investiţii, definite conform art. 91; 
f) venituri din pensii, definite conform art. 99; 
g) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 

103; 



h) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108; 
i) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111; 
j) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 

II. Impactul socio-economic: stabilirea unui cost mediu lunar de întreținere, 
garantează beneficiarilor acestor servicii sociale asigurarea unor standarde de calitate 
corespunzătoare acestora, standarde ce nu pot fi mai mici decât standardele minime 
de cost aprobate prin hotărâre de guvern. 
     III. Impactul financiar asupra bugetului județului: costul mediu lunar de 
întreținere constituie element de fundamentare a proiectului de buget al Direcției de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, buget integrat în totalitate în bugetul 
local al județului Vaslui, pe anul 2022. De asemenea, contribuția lunară de întreținere 
încasată de la beneficiarii serviciilor acordate în cele două centre, constituie venit la 
bugetul local al județului.  
     IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui a fost 
înaintată Consiliului Judeţean Vaslui prin adresa nr. 50174/26.11.2021. 

VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
în cauză: nu este cazul 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 
funcţionale preconizate:  

După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată prin intermediul 
secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - 
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la 
îndeplinire.  

 Totodată, această hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe 
pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu și publicată în 
Monitorul Oficial Local . 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:  
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi 

oportună inițierea Proiectului de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 
întreținere în Centrele de îngrijire şi asistență pentru persoane vârstnice Huşi şi 
Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui, pentru anul 2022, sens în care a fost elaborat proiectul de hotărâre ataşat 
prezentului referat de aprobare, cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Pe aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre în cauză, în 
vederea supunerii lui spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică 
Nr. 18535/13.12.2021 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în 
Centrele de îngrijire şi asistenta pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru 
anul 2022 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția 
Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind stabilirea costului 
mediu lunar de întreținere în Centrele de îngrijire şi asistenta pentru persoane vârstnice 
Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui, pentru anul 2022, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment, și a constatat următoarele:   
 

a)Obiectul/domeniul reglementat: prezentul proiect de hotărâre stabilește, pentru 
anul 2022, costul mediu lunar de întreținere în Centrele de îngrijire şi asistenta pentru 
persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui; 

 
b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: costul mediu lunar de întreținere 
constituie element de fundamentare a proiectului de buget al Direcției de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, buget integrat în totalitate în bugetul local al 
județului Vaslui, pe anul 2022. De asemenea, contribuția lunară de întreținere încasată de 
la beneficiarii serviciilor acordate în cele două centre, constituie venit la bugetul local al 
județului; 

 
c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun 
în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv: 

- 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; 
- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 
Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem analizarea şi supunerea spre 

dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre. 
 

 
 Director executiv, 

 
Mircea Țuțuianu 
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Către,
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Având în vedere prevederile art.25 din Lege^ nr. 17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu actualizările şi republicările 
ulterioare, prevederile O.U.G. nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 17/2000, precum şi prevederile H.G. nr. 426/2020 privind 
aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale referitoare la 
stabilirea cuantumului lunar de întreţinere datorat de persoanele vârstnice 
îngrijite în C.I.A.P.V. Huşi şi C.I.A. Giurcani, vă comunicăm propunerea r 
instituţiei noastre astfel: jy^ ^

1. C.I.A.P.V. Huşi
- lei -

Grad de dependenţă Cost/an
conform

H.G.
426/2020

Cost/lună
conform

H.G.
426/2020

Propuneri 
2022 

cuantum 
lunar de 

întreţinere
1 2 3 4

Persoane vârstnice dependente, încadrate în 
gradele de dependenţă IA, IB, IC

50.554 4.213 5.038

Persoane vârstnice semidependente, încadrate 
în gradele de dependenţă IIA, IIB, IIC

34.155 2.846 3.404

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

25.738 2.145 2.565

2. C.I.A. Giurcani
- lei -

Grad de dependenţă Cost/an
conform

H.G.
426/2020

Cost/lună
conform

H.G.
426/2020

Propuneri 
2022 

cuantum 
lunar de 

întreţinere
1 2 3 4

Persoane vârstnice dependente, încadrate în 
gradele de dependenţă IA, IB, IC

50.554 4.213 5.519

Persoane vârstnice semidependente, încadrate 
în gradele de dependenţă IIA, IIB, IIC

34.155 2.846 3.729

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

25.738 2.145 2.810
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Facem precizarea că potrivit Legii nr. 17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice cu actualizările şi republicările ulterioare, 
costul mediu lunar de întreţinere în căminele publice finanţate din bugetul 
local este stabilit în funcţie de gradul de dependenţă a persoanei vârstnice 
îngrijite stabilit individualizat, în urma evaluării complexe, iar acesta trebuie 
să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate şi nu poate fi mai 
mic decât standardul de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Modul de fundamentare a propunerilor cuantumurilor lunare de 
întreţinere este prezentat în anexa.

De asemenea solicităm completarea hotărârii de consiliu judeţean cu 
următoarele articole:

Art.l - Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere, datorată de persoanele 
vârstnice din cadrul C.I.A.P.V. Huşi şi C.I.A. Giurcani, la nivelul costului 
mediu realizat pe fiecare grad de dependenţă în parte şi în funcţie de 
numărul de zile în care s-au acordat servicii.

Art.2 - Se aprobă categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea 
veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin şi a categoriilor de 
venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor susţinătorilor 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.3 - Beneficiarii serviciilor asigurate de C.I.A.P.V. Huşi şi C.I.A. 
Giurcani din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vaslui, care au venituri proprii şi/sau susţinătorii legali ai acestora 
care realizează venituri, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de
întreţinere astfel:»

a) persoanele vârstnice care realizează venituri, vor plăti o sumă ce 
reprezintă 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăşi costul 
mediu lunar de întreţinere stabilit;
b) susţinătorii/reprezentanţii legali vor plăti diferenţa până la concurenţa 

valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, dacă realizează un venit 
lunar, pe membru de familie, mai mare decât salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată.

Art.4 - Persoanele vârstnice din cadrul C.I.A.P.V. Huşi şi C.I.A. Giurcani, 
care nu au venituri proprii şi/sau susţinători legali, precum şi cei care au

i



susţinători legali care nu au venituri, nu datorează plata contribuţiei de 
întreţinere, aceasta fiind suportată din bugetul judeţului Vaslui - Consiliului 
Judeţean Vaslui.

Art.5 - (1) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere a 
persoanelor vârstnice şi/sau a susţinătorilor/reprezentanţilor legali ai 
acestora, se stabileşte printr-un angajament de plată semnat de beneficiar, de 
reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal;
(2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu;
(3) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se 

poate stabili şi prin hotărâre judecătorească.

Director general,
Cazacu Dragoş Andpşi



D.G.A.S.P.C. Vaslui

Stabilirea nivelului cuantumurilor contribuţiilor lunare de întreţinere pe centre si pe tipuri de grade de dependenta

CIAPV Huşi

grade de dependenta beneficiari: gradul I = 35 beneficiari, gradul II = 12 beneficiari, gradul III = 19 beneficiari 
Cheltuieli de funcţionare an 2020: total = 3186252 lei, din care: cheltuieli de personal - 2249196 lei

cheltuieli cu bunuri si servicii - 937056 lei

12*[35*(50554/25798)*x+12*(34155/25738)*x+19*(25798/25798)*x]=3186252 lei

x= 2,565 cost lunar gradul III (lei/luna)
y= 3,404 cost lunar gradul II (lei/luna)
z= 5,038 cost lunar gradul I (lei/luna)

CIAPV Giurcani

grade de dependenta beneficiari: gradul I = 25 beneficiari, gradul II = 6 beneficiari, gradul III = 1 beneficiar 
Cheltuieli de funcţionare an 2021: total = 1920354 lei, din care: cheltuieli de personal -1399510 lei

cheltuieli cu bunuri si servicii - 520844 lei

12 luni*[25*(50554/25798)*x+6*(34155/25738)*x+l*(25798/25798)*x]=1920354 lei

x= 2,810 cost lunar gradul III (lei/luna)
y= 3,729 cost lunar gradul II (lei/luna)
z= 5,519 cost lunar gradul I (lei/luna)

întocmit,
Sef serviciu contabilitate buget 
Ec. Furtuna Adrian


