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 stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere ale
persoanelor vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale ”SF. NECTARIE” din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2011
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.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;
- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi
n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
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
pentru anul 2011, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 1000 lei.
(2) Persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cadrul Complexului de
Servicii Sociale ”SF. NECTARIE” datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de
până la 60% din valoare veniturilor personale lunare.
(3) Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere
(1000 lei) se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul
Complexului de Servicii Sociale ”SF. NECTARIE”, dacă realizează venit lunar pe membru de
familie în cuantum mai mare de 600 lei.
Art. 3. 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.
Art. 4. Cuantumul prevăzut la Art. 2 alin. (3) (600 lei) se indexează prin hotărâre de
Guvern în funcţie de indicele de creştere al preţurilor de consum prognozat an/an anterior.
Art. 5. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin
grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Danil Tulugea

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică
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ANEXĂ
la H.C.L.S. 6 nr. 28/10.02.2011

Costul mediu lunar pentru o persoană vârstnică beneficiară de servicii sociale în
Complexul de Servicii Sociale „Sfântul Nectarie”

Nr.
crt.
1.

Tipul de cheltuială

Suma lunară/beneficiar

Hrană

1007

2.

Materiale sanitare

238

3.

Cheltuieli de întreţinere şi gospodărie

1133

4.

Obiecte de inventar de mică valoare

375

5.

Alte cheltuieli

-

6.

Echipament şi cazarmament

-

Total cheltuieli

2753

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Danil Tulugea

COD OPERATOR BAZA DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 5122/11537 SI 13327/2007

RAPORT DE SPECIALITATE
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 Bucureşti, 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 Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 246/27.03.2006
privind aprobarea privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de
îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi 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 anul 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 administraţiei publice locale, republicată în anul 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 2010.
Astfel, pentru anul 2010 nu s-au ȋnregistrat costuri diferite faţă de anul 2009, motiv pentru care
propunem menţinerea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Complexul de
Servicii Sociale ,,Sf. Nectarie” pe anul 2011 la nivelul sumei de 2753 lei / persoană asistată şi a
contribuţiei lunare de ȋntreţinere ȋn cuantum de 1.000 lei.
În vederea stabilirii costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a
persoanelor vârstnice îngrijite ȋn Complexul de Servicii Sociale “Sf. Nectarie”, supunem spre aprobare
Consiliului Local Sector 6 prezentul proiectul de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL
MARIUS LĂCĂTUŞ

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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” 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.
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 2010.
Astfel, pentru anul 2010 nu s-au ȋnregistrat costuri diferite faţă de anul 2009, motiv
pentru care propunem menţinerea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar
din Complexul de Servicii Sociale ,,Sf. Nectarie” pe anul 2011 la nivelul sumei de 2753
lei/persoană asistată şi a contribuţiei lunare de ȋntreţinere ȋn cuantum de 1.000 lei.
În vederea stabilirii costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de
întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite ȋn Complexul de Servicii Sociale “Sf.
Nectarie”, supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 6 prezentul proiectul de
hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de
întreţinere ale persoanelor vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale ”SF.
NECTARIE” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 în anul 2011.
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