
                                                                     ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

  
HOTĂRÂRE 

Privind stabilirea costului  lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de 
la Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103 

 
                                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 

                                    intrunit in sedinta  ordinara   in data de  10 februarie  2022 
  
     Având în vederereferatul de aprobare nr. 2388/28.01.2022   prezentat de primarul 
municipiului, raportul nr. 2389/28.01.2022   al compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

În conformitate cu prevederile art. 25  din Legea nr.17/2000,rep. privind asistenţa 
persoanelor vârstnice, HG nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană 
pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, HG nr. 1021 pentru 
aprobarea normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în 
căminele pentru persoane vârstnice, Ordinul nr. 687/2005,precum şi HCL nr. 64/2003; 
         În temeiul dispoziþiilor  art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(b), art.139 alin.(3) lit.(a)  si 
art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă următoarele valori ale costului lunar de întreţinere, în funcţie de gradul 
de dependenţă al beneficiarilor, pentru respectarea standardul minim de cost prevăzut de 
lege, după cum urmează: 
- Gradul I (persoane dependente)  – 4213 lei 
- Gradul II (persoane semidependente) – 2846 lei 
- Gradul III (persoane autonome)  – 2145 lei 
Art. 2 Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se va realiza astfel: 
„(5) Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel: 
a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia 
lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, 
fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin; 
b) 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 țară garantat în plată, stabilit potrivit legii. 
c) susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un 
angajament de plată. 
5.1) La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali, se procedează 
după cum urmează: 
a) din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de 
întreținere, aflate în executare; 
b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au 
efectiv în întreținere. 
(5.2) Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie 
se stabilesc prin hotărâre a consiliului local/județean, cu respectarea prevederilor Legii 
nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
(5.3) Pentru stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, prevederile 
alin.(5.1) și (5.2) se aplică în mod corespunzător. 
 
 



 
 
 
(6) Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la alin. (5) lit. a) se acoperă valoarea totală a 
contribuţiei lunare, susţinătorii legali nu mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii 
diferenţei de contribuţie. 
(7) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice 
şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana 
vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul 
de plată constituie titlu executoriu. 
(8) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili şi 
prin hotărâre judecătorească.” 
 La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în 
considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin 
din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare 
cu caracter permanent. 
  Art. 3 Se aproba ca aparţinătorii persoanelor vârstnice să plătească un anumit procentaj, în 
funcţie de venitul lunar pe membru de familie, după cum urmează: 

Venit net/membru familie Contribuţia lunară datorată (%) 
(% din cuantumul costului de întreţinere) 

1524 (salariu minim net pe ţară) – 1600 lei 10 
1601 – 2000 lei 20 
2001 – 2400 lei 30 
2401 – 2800 lei 40 
2801 – 3200 lei 50 
3201 – 3600 lei 60 
3601 – 4000 lei 70 
4001 – 4400 lei 80 
4401 – 4800 lei 90 
Peste 4801 100 

 
  Art.4 Primarul municipiului, prin Direcţia de asistenţă socială va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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