HOTĂRÂREA NR. _____
din __________________ 2020
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: 736/22.01.2020
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 5635
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
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a susţinătorilor legali ai acestora, după cum
urmează:
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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

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului,
Ionel Coca

Director executiv,
Stoica George

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

Nr. 736/22.01.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 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
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Galaţi se propune
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.
În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice, republicată cu modificările şi completările ulterioare: „Principalele
obiective ale unui cămin sunt:
a) să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;
b) să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea
persoanei vârstnice;
c) să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor
vârstnice;
d) să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială;
e) să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor
vârstnice;
f) să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind
asigurările sociale de sănătate;
g) să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.”
În cadrul DGASPC Galaţi asistenţa persoanelor vârstnice se asigură în Căminul pentru
persoane vârstnice „ Sf. Nicolae” Tg. Bujor. În conformitate cu prevederile art. 24 alin. 1 din
Legea nr. 17/2000, cu modificările şi completările ulterioare: “(1) Persoana vârstnică îngrijită
în căminul organizat potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai acesteia, care dispun
de venituri proprii, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită
individualizat, în urma evaluării complexe efectuate potrivit dispoziţiilor art. 49 din Legea nr.
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de
întreţinere, precum şi a veniturilor persoanei vârstnice şi, după caz, a susţinătorilor legali ai
acesteia.”
Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 17/2000, cu modificările şi completările ulterioare:
reglementează: “Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte anual de către consiliile locale
şi/sau judeţene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii.” În ceea ce priveşte costul
mediu pe care îl presupune ocrotirea unei persoane vârstnice, acesta a fost calculat ca
urmare a funcţionării serviciilor sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice în perioada
ianuarie-decembrie 2019, rezultând un cost mediu de 5635 lei / lună / beneficiar.
Art. 25 alin. (5) şi următoarele aliniate din Legea nr. 17/2000, cu modificările şi
completările ulterioare reglementează: „(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 ţară 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 susţinătorilor legali se
procedează după cum urmează:

a) din veniturile nete lunare ale susţinătorilor legali se scad eventualele obligaţii legale de
întreţinere, aflate în executare;
b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii legali îi au
efectiv în întreţinere.
(5^2) Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de
familie se stabilesc prin hotărâre a consiliului local/judeţean, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(5^3) Pentru stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, prevederile
alin. (5^1) şi (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.”
Categoriile de venituri ce vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de
familie sunt cele prevăzute de art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(categoriile
de venituri supuse impozitului pe venit), cu modificările şi completările ulterioare, cu
respectarea prevederilor art. 527 Cod civil care stipulează:
„(1) Poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are
posibilitatea de a dobândi aceste mijloace.
(2) La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile
şi bunurile acestuia, precum şi de posibilităţile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi
avute în vedere celelalte obligaţii ale sale.”
Precizăm că art. 24 alin. (2) din Legea nr. 17/2000, cu modificările şi completările
ulterioare reglementează: „(2) Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali
nu datorează contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau
judeţene, după caz, în limita hotărâtă de acestea”
Art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, reglementează:
“Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu,
sunt următoarele:
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.”
Având în vedere prevederile legale invocate,se propune aprobarea unui costului mediu
de întreţinere în sumă de 5635 lei/lună/beneficiar.
Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi.
În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a
Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre anexat.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

Nr. 736/22.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 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
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Galaţi se propune
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.
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. 1 din Legea nr. 17/2000, cu modificările şi
completările ulterioare: “(1) Persoana vârstnică îngrijită în căminul organizat potrivit prezentei
legi, precum şi susţinătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligaţia să
plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe
efectuate potrivit dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreţinere, precum şi a veniturilor persoanei
vârstnice şi, după caz, a susţinătorilor legali ai acesteia.”
Categoriile de venituri ce vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de
familie sunt cele prevăzute de art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (categoriile
de venituri supuse impozitului pe venit), cu modificările şi completările ulterioare, cu
respectarea prevederilor art. 527 Cod civil care stipulează:
„(1) Poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are
posibilitatea de a dobândi aceste mijloace.
(2) La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile
şi bunurile acestuia, precum şi de posibilităţile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi
avute în vedere celelalte obligaţii ale sale.”
Art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, reglementează: “Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit
prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70;
b) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
d) venituri din investiţii, definite conform art. 91;
e) venituri din pensii, definite conform art. 99;
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108;
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111;
i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117.”
Art. 173 alin. (5) lit. b) din O.U.G. 57/2019-privind codul administrativ, prevede:
„consiliul judeţean: asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 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”.
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate.
Director executiv,
Stoica George

Director executiv,
Angheluţă Laura
Delia

Director executiv,
Cristea Constantin

Arhitect şef,
Dumitrescu Mărioara

Direcţia Tehnică,
Săndulache Elena

Director executiv,
Epure Camelia
Şef serviciu,
Mişurnov Andrei

