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 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 210      

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii prestate de 
Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2022 

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 16962/18.11.2021 al președintelui Consiliului Județean Vaslui; 
- adresa Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești nr. 6.041/09.11.2021; 
- adresa Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești nr. 826/12.11.2021;   
- raportul de specialitate al Direcției Economice din aparatul Consiliului Județean Vaslui  nr. 
16963/18.11.2021; 
- 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. 7 alin. (2) și ale art. 8 lit. b) din Normele privind organizarea, funcționarea și finanțarea 
unităților de asistență medico-sociale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003; 
-  art. 4 lit. a) și art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea 
unităților sanitare publice de interes județean și local, 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 completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1. - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere, pe anul 2022, a beneficiarilor de 
servicii acordate în Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, după cum urmează: 

a)  4.425 lei pentru o persoană - Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești; 
b)  4.200 lei pentru o persoană - Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești. 

 Art.2. - Contribuțiile personale ale beneficiarilor se vor calcula pe baza costului mediu 
lunar prevăzut la art. 1 și în funcție de numărul de zile în care s-au acordat servicii. 

 Art.3. – Aducerea la îndeplinirea a prezentului act administrativ revine Direcției Economice 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, Centrului de Asistență Medico-
Socială Băcești și Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești. 
  Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui,  Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, Centrului de 
Asistență Medico-Socială Băcești, Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești și se publică pe 
site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
                                                                                                   Vaslui,      .11. 2021     
  

            PREŞEDINTE, 
                    Dumitru Buzatu  
              
                                                                                      Avizează 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.              

http://www.cjvs.eu/
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor 

de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, 
pe anul 2022 

 
  

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
 Beneficiarii serviciilor acordate în unitățile de asistență medico-socială sunt persoane cu 
afecțiuni cronice care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, 
tratament și care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 
posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe 
pentru integrarea socială. 
 La această dată, Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești dispune de un număr de 101 
de paturi, ca urmare a implementării, în anii anteriori, a unui proiect cu finanțare din fonduri 
europene nerambursabile, iar Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești dispune de un număr 
de 40 de paturi, de asemenea modernizat cu fonduri europene, de care pot beneficia persoane 
cu nevoi socio-medicale. 

În conformitate cu prevederile: Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea 
unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare; 
Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea 
și finanțarea unităților de asistență medico-sociale și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele două instituții au 
la dispoziție trei surse de finanțare, și anume: 
  - transferuri de la bugetul de stat către bugetul local, prin bugetul Ministerului Sănătății; 
  - subvenții de la bugetul local al județului; 
  - venituri proprii. 
 Transferurile de la bugetul de stat sunt destinate pentru finanțarea cheltuielilor de 
personal aferente personalului medical și pentru cheltuielile cu medicamente și materiale 
sanitare. 
 Subvenția de la bugetul local al județului se acordă pentru asigurarea serviciilor sociale, 
în condițiile legii, pentru cheltuieli de întreținere și gospodărire, reparații, consolidări și dotări 
independente. 
 Scopul acestui proiect de hotărâre este de a stabili costul mediu lunar de întreținere, 
pentru anul 2022, a beneficiarilor din Centrele de Asistență Medico-Socială Băcești și Codăești, 
care va sta la baza calculării contribuției personale a beneficiarilor serviciilor de asistență 
medico-socială prestate în aceste centre. 
 Având în vedere categoriile de cheltuieli care se finanțează din subvenții de la bugetul 
local al județului Vaslui și de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății, rezultă că la stabilirea 
cuantumului costului mediu lunar de întreținere, trebuie luate în calcul următoarele cheltuieli: 
  - cheltuieli de personal, altele decât pentru personalul medical (medici și asistenți); 
  - bunuri de natura obiectelor de inventar; 
  - hrana pentru beneficiari; 
  - deplasări, detașări, transferuri; 
  - cărți, publicații și materiale documentare; 
  - pregătire profesională; 
  - protecția muncii; 
  - alte cheltuieli. 

Aplicând metodologia de calcul la Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești, pe baza 
cheltuielilor estimate a se efectua în anul 2021, rezultă un cost lunar de întreținere pentru anul 
2022 de 4.425 lei /lună/asistat, calculat astfel: 

                                                                                                                     -lei- 
  - cheltuieli de personal, altul decât personalul medical                                          4.494.626 
  - bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                 172.300      
  - hrana                                                                                                                    628.989 
  -  deplasări, detașări, transferuri                                                                                 7.000 



  - cărți, publicații și materiale documentare                                                                 3.300 
  - pregătire profesională                                                                                             11.500 
  - protecția muncii                                                                                                      15.000    
  - alte cheltuieli                                                                                                          29.750 
                 TOTAL CHELTUIELI                                                                                5.362.465 
    Nr. paturi                                                                                                              101 
    Nr. luni                                                                                                                   12 
    Cost mediu lunar ( 5.362.465 lei : 12 luni : 101 paturi)                                       4.425.             
 Nivelul costului mediu lunar de întreținere de 4.200 lei/lună/asistat la Centrul de 
Asistență Medico-Socială Codăești a rezultat, luând în calcul cheltuielile estimate a se efectua 
în anul 2021, la următoarele categorii de cheltuieli: 

                                                                                                                     -lei- 
  - cheltuieli de personal, altul decât personalul medical                                         1.550.600 
  - bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                  79.242      
  - hrana                                                                                                                   237.688 
  -  deplasări, detașări, transferuri                                                                                9.535 
  - cărți, publicații și materiale documentare                                                                 5.000 
  - pregătire profesională                                                                                              9.000 
  - protecția muncii                                                                                                     10.000    
  - alte cheltuieli                                                                                                       115.000 
                 TOTAL CHELTUIELI                                                                                2.016.065 
    Nr. paturi                                                                                                                40 
    Nr. luni                                                                                                                   12 
    Cost mediu lunar ( 2.016.065 lei : 12 luni : 40 paturi)                                          4.200.             
           II. Impactul socio-economic: Cele două instituții ce se finanțează din bugetul instituțiilor 
publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii vor avea asigurate 
resursele financiare necesare funcționării, dezvoltării și ducerii la îndeplinire a obiectivelor ce 
derivă din activitatea lor. 

III. Impactul financiar asupra bugetului local al  județului Vaslui pe anul 2022:  
Având în vedere faptul că, pentru anul 2022, în ambele centre, costul mediu lunar de 

întreținere propus este aproximativ la nivelul celui stabilit pentru anul 2021, estimăm, în anul 
bugetar următor, același nivel al veniturilor obținute din încasarea contribuțiilor persoanelor 
asistate in cele două centre medico-sociale.   

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: Am avut 

în vedere solicitările primite de la cele două centre de asistență medico-socială, înaintate prin 
adresele  nr. 6041/09.11.2021, respectiv nr. 826/12.11.2021.  

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

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate:  

După adoptare, hotărârea se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui,  Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, Centrului de 
Asistență Medico-Socială Băcești și Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești în vederea 
aducerii la îndeplinire și se publică pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 
   VIII. Concluzii, constatări, propuneri 

  Cu sprijinul Direcției Economice s-a procedat la întocmirea proiectului de hotărâre, 
propunându-se ca cele două costuri medii lunare de întreținere a beneficiarilor de serviciile 
prestate de Centrele de Asistență Medico-Socială Băcești și Codăești identificate la art.1 să se 
aplice în anul bugetar următor. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun analiza și aprobarea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată.  
               

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

http://www.cjvs.eu/


CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
Direcţia Economică 
Nr. 16963/18.11.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 
întreținere a beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-

Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2022 
 
 

În baza prevederilor art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 alin. (8), lit. b) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, Direcţia 
Economică a studiat proiectul de hotărâre și a constatat următoarele: 
         a) Domeniul reglementat/obiectul: administrație publică locală/gestionarea 
serviciilor publice de interes județean (servicii sociale pentru protecția persoanelor 
vârstnice)/ stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de 
servicii prestate de cele două Centre de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești.  
         Beneficiarii serviciilor acordate de cele două centre sunt persoane cu afecțiuni 
cronice care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, 
tratament și care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, 
nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și 
competențe pentru integrarea socială. 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: prin aplicarea prevederilor 
acestui proiect de hotărâre, veniturile obținute din încasarea contribuțiilor persoanelor 
asistate în cele două centre medico-sociale se vor situa la nivelul celor înregistrate in 
anul 2021. 
   c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre pe care îl propun spre analiză, 
se pun în aplicare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-
sociale și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților 
sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare.  

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: Nu este cazul. 
 Ținând seama de constatările precizate mai sus, propunem supunerea spre 
dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul Consiliului Județean Vaslui.  
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Țuțuianu Mircea 

 








