
   MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

 Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46

 HOTĂRÂRE
privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 200/11.12.2008 

privind stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere al 
persoanelor vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale „SF. NECTARIE” 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;

Luând în considerare  Rapoartele  Comisiilor  de specialitate  ale  Consiliului  Local 
Sector  6;

Având în vedere:
 -  H.C.L.  Sector  6  nr.  200/11.12.2008  privind  stabilirea  costului  mediu  lunar  şi  a 
cuantumului  contribuţiei  lunare  de  întreţinere  ale  persoanelor  vârstnice  îngrijite  în 
Complexul de Servicii Sociale „ SF. NECTARIE ”;
- Art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi n) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 200/11.12.2008 privind 
stabilirea  costului  mediu  lunar  şi  a  cuantumului  contribuţiei  lunare  de  întreţinere  al 
persoanelor  vârstnice  îngrijite  în  Complexul  de  Servicii  Sociale  „SF.  NECTARIE”  se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1: Se aprobă costul mediu lunar pentru persoanele vârstnice îngrijite în cadrul 
Complexului  de  Servicii  Sociale  „SF.  NECTARIE”,  în  cuantum de  2753  lei/persoană 
asistată.”

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 200/11.12.2008 
privind stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere al 
persoanelor vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale „SF. NECTARIE ”, rămân 
neschimbate.

Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului   Sector  6  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri,  conform 
competenţelor.

Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sector 6.
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                      pentru legalitate             
   Ioana Mihaela Neacşu                                                        Secretarul Sectorului 6,

      Gheorghe Floricică
Nr.: 127
Data: 17.06.2010



EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, consiliul local potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, asigură cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru 
protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor 
persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.

Complexul de Servicii Sociale „Sf. Nectarie” este situat la adresa din bulevardul 
Uverturii nr.81, sector 6.

Componenta rezidenţială din cadrul acestuia are misiunea de a asigura găzduirea şi 
întreţinerea parţială/totală a persoanelor care au împlinit vârsta legală de pensionare, pe o 
perioadă determinată/nedeterminată,  în funcţie de nevoile individuale ale acestora şi de 
gradul de dependenţă.

Unitatea rezidenţială din cadrul  Complexului  de Servicii  Sociale            ,,Sf. 
Nectarie”  funcţionează  în  condiţiile  respectării  Ordinului  nr.246/27.03.2006  privind 
Standardele  Minime Specifice de Calitate pentru Centrele Rezidenţiale pentru Persoanele 
Vârstnice. 

Având în vedere prevederile art.24 şi art.25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2007 şi H.G. nr.1021/2000 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele 
pentru persoanele vârstnice, se impune stabilirea costului mediu lunar/persoană asistată 
pentru  persoanele  vârstnice  îngrijite  în  cadrul  Complexului  de  Servicii  Sociale  ,,Sf. 
Nectarie”.

Pentru  a  stabili  costul  mediu  lunar  al  unui  asistat  în  Complexul  de  Servicii 
Sociale ,,Sf. Nectarie”, s-au utilizat date privind cheltuielile de întreţinere pentru hrană si 
gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale sanitare, bunuri şi 
servicii efectuate obţinându-se astfel un cost mediu lunar în cuantum de 2753lei/persoană 
asistată şi o contribuţie lunară de întreţinere în cuantum de 1000 lei.

În  vederea  stabilirii  costului  mediu  lunar  de  întreţinere  a persoanelor  vârstnice 
îngrijite în Complexul de Servicii Sociale „ SF. NECTARIE ”,   supun spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local Sector 6, Proiectul de hotărâre privind privind modificarea art. 
1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 200/11.12.2008 privind stabilirea costului 
mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere ale persoanelor vârstnice 
îngrijite în Complexul de Servicii Sociale „ SF. NECTARIE ” .

PRIMAR

CONSTANTIN CRISTIAN POTERAŞ



RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată,  consiliul  local  potrivit  competenţelor  sale  şi  în  condiţiile  legii,  asigură  cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru 
protecţia  copilului,  a  persoanelor  cu handicap,  a persoanelor  vârstnice,  a familiei  şi  a  altor 
persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

Complexul  de  Servicii  Sociale  „Sf.  Nectarie”  este  situat  la  adresa  din  bulevardul 
Uverturii nr.81, sector 6.

Componenta  rezidenţială  din  cadrul  acestuia  are  misiunea  de  a  asigura  găzduirea  şi 
întreţinerea  parţială/totală  a  persoanelor  care  au  împlinit  vârsta  legală  de  pensionare,  pe  o 
perioadă determinată/nedeterminată, în funcţie de nevoile individuale ale acestora şi de gradul 
de dependenţă.

Unitatea  rezidenţială  din  cadrul  Complexului  de  Servicii  Sociale   ,,Sf.  Nectarie” 
funcţionează în condiţiile respectării Ordinului nr. 246/27.03.2006 privind Standardele  Minime 
Specifice de Calitate pentru Centrele Rezidenţiale pentru Persoanele Vârstnice. 

Având în vedere prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa 
socială  a persoanelor  vârstnice,  republicată  în  2007 şi  Hotărârea Guvernului  nr.  1021/2000 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
în căminele pentru persoanele vârstnice, în baza art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit.a), pct. 2. şi 
în  temeiul  art.  45,  alin.  (1)  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală, 
republicată  în  2007,  se  impune  stabilirea  costului  mediu  lunar/asistat  pentru  persoanele 
vârstnice îngrijite în cadrul Complexului de Servicii Sociale ,,Sf. Nectarie”.

În  vederea  stabilirii  costului  mediu  lunar  al  unui  asistat  în  Complexul  de  Servicii 
Sociale ,,Sf. Nectarie”,  au fost utilizate date privind cheltuielile de întreţinere pentru hrană si 
gospodărie,  obiecte  de  inventar,  echipament  şi  cazarmament,  materiale  sanitare,  bunuri  şi 
servicii efectuate pe anul 2009, conform anexei la prezenta.

Astfel s-a obţinut suma de 2753 lei / persoană asistată, reprezentând costul mediu lunar 
de întreţinere pentru un beneficiar din Complexul de Servicii Sociale ,,Sf. Nectarie”.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local al 
Sectorului  6  Proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea  art.  1  din  H.C.L.  Sector  6  nr. 
200/11.12.2008 privind stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare 
de întreţinere ale persoanelor vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale „ SF. 
NECTARIE ” .

Director General
Marius Lăcătuş
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