
 
 

HOTĂRÂREA NR. 105      
 din 20 aprilie 2021 

 
privind:  aprobarea  costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite 
în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a 
categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 761/14.04.2021 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr.1, 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;  
  Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 29/2019 
pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a 
serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale -  
Anexa 1 – Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca 
centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi 
a structurii orientative de personal; 
 Având în vedere prevederile art. 173, alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. b) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind codul administrativ ; 
 În temeiul art. 182, alin. (1) și art.196 alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind codul administrativ;                                                              
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cuantum de 6103 
lei / lună / beneficiar. 

 
Art.2. In vederea stabilirii contribuţiei lunare, se aprobă categoriile de venituri luate în 

calcul la stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de 
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Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a susţinătorilor legali ai acestora, după cum 
urmează: 
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Codul fiscal; 
a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 din Codul fiscal; 
b) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Codul fiscal; 
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Codul fiscal; 
d) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Codul fiscal; 
e) venituri din pensii, definite conform art. 99 din Codul fiscal; 
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Codul 
fiscal; 
g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108 din Codul fiscal; 
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111 din Codul fiscal; 
i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Codul fiscal. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ionel Coca 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul General al Judeţului, 


