HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Stabilirea cuantumului lunar al contribuţiei de întreţinere pe
persoană asistată în cadrul Centrului de Asistenţă MedicoSocială Caracal pentru anul 2009
EXPUNERE DE MOTIVE:
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 412/2003 referitor la aprobarea Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială, la capitolul venituri
proprii ale unităţii acestea se constituie şi din :”contribuţii personale ale beneficiarilor, stabilite de
Consiliul local”.
Prin actele normative nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile
publice de asistenţă socială au fost majorate, fapt pentru care se impune majorarea contribuţiilor
personale ale beneficiarilor de servicii prestate sau ale susţinătorilor legali ai acestora la Centrul de
Asistenţă Medico-Socială Caracal.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 14822/10.12.2008 al Direcţiei Resurse Umane privind stabilirea
modalităţii de calcul a contribuţiei de întreţinere, precum şi cuantumului minim lunar al acesteia
pentru persoanele asistate;
- H.G. nr. 412/2003 referitoare la aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi
finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;
- Prevederile art. 10 alin.4 lit. “b” din Instrucţiunile nr.1/2003 şi 507/2003 emise de
Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru aplicarea Normelor
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale aprobate prin
H.G. nr. 412/2003;
- Adresa Centrului de Asistenţă Medico – Socială Caracal nr. 407/09.12.2008 prin care
solicită majorarea cuantumului minim lunar al contribuţiei de întreţinere pe persoană asistată;
- Avizul Comisiei pentru probleme economice, buget, finanţe a Consiliului local Caracal;
- Avizul Comisiei pentru activităţi social- culturale , culte, învăţământ, sănătate, familie şi
protecţia copiilor a Consiliului local Caracal;
- Art. 36 alin. 2 lit. “d” şi alin. 6 lit. „a” pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată (r1) cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
(r1), cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRÂŞTE:
Art.1. Se aprobă cuantumul minim lunar al contribuţiei de întreţinere pe persoană asistată în
cadrul Centrului de Asistenţă Medico –Socială Caracal în sumă de 300 lei.
Art.2. Se aprobă modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere ce se va aplica în
funcţie de veniturile proprii ale persoanei asistate sau ai susţinătorilor legali ai acestora, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La internarea în Centrul de Asistenţă Medico-Socială un membru al familiei sau
susţinătorul legal va prezenta o declaraţie notarială prin care se obligă ca în cazul decesului persoanei
internate să suporte cheltuielile aferente.
Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile
H.C.L nr. 121/27.12.2007 şi H.C.L. nr. 33/29.02.2008.
Art. 5. Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi Centrul de Asistenţă MedicoSocială Caracal vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului
Caracal şi Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.
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Modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere ce se va aplica în funcţie de
veniturile proprii ale persoanei asistate sau ai susţinătorilor legali ai
acestora

A. Pentru persoanele asistate ale căror venituri nete proprii lunare acoperă
cuantumul minim de 300 lei, dar nu mai mult de 80% din venit, susţinătorul legal nu are
obligaţii de plată.

B. Persoanele asistate ale căror venituri nete proprii lunare nu acoperă
cuantumul de 300 lei, după cum urmează:
1. Pentru persoanele asistate fără susţinători legali, acestuia i se reţine 80% din
veniturile nete proprii lunare, diferenţa de 20% fiind la dispoziţia asistatului pentru
cheltuieli personale.
Suma neacoperită până la cuantumul de 300 lei/lună după aplicarea procentului
se suportă din bugetul local.
2. Pentru persoanele asistate cu susţinători legali, asistatul suportă 80% din
venituri proprii, iar diferenţa până la cuantumul de 300 lei revine în plata susţinătorului
legal.
Ordinea în care susţinătorul legal plăteşte contribuţia de întreţinere este
următoarea:
- soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru soţ;
- copiii pentru părinţi;
- părinţii pentru copii.
În cazul în care obligaţia de plată ar reveni mai multor persoane, ea va fi plătită
doar de cea care-şi asumă obligaţia de întreţinere prin semnarea angajamentului de
plată la internarea în instituţie.
Dacă susţinătorul legal nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente
pentru acoperirea integrală a cuantumului de 300 lei se procedează după cum urmează:
- din veniturile nete medii lunare ale acestor persoane se scad eventualele
obligaţii legale de întreţinere, aflate în executare;
- suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii
legali îi au efectiv în întreţinere, inclusiv asistatul;
- în raport cu suma astfel rezultată care reprezintă venitul mediu net lunar pe o
persoană, se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de susţinătorul legal al
persoanei asistate folosindu-se următoarele intervale de venituri:

Venitul mediu net lunar

0 - 250
251-300
301 - 350
351-450
Peste 450

Contribuţia lunară pe o persoană (%
din cuantumul contribuţiei de
întreţinere rezultate din calcul)
- lei Scutit
25
50
75
100

C. Dacă atât persoana asistată cât şi susţinătorul legal al acestuia nu au
venituri, cheltuielile reprezentând contribuţia lunară de întreţinere vor fi suportate
integral din bugetul Consiliului Local.
D. Pentru persoana care beneficiază de serviciile de asistenţă medico – sociale pe o
perioadă mai mică de o lună contribuţia va fi proporţional cu numărul de zile de internare.

D.C.

DIRECŢIA RESURSE UMANE

Nr. 14822/10.12.2008

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile HG nr. 412/2003 referitoare la aprobarea Normelor
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială şi a HG
nr. 1007/2005, la capitolul de venituri proprii ale unităţii, acestea se constituie şi din
“contribuţii personale ale beneficiarilor, stabilite de Consiliul local”.
Prin adresa nr. 407/09.12.2008 Centrul de Asistenţă Medico – Socială Caracal
solicită majorarea cuantumului minim lunar al persoanelor asistate având în vedere
majorările preţurilor la energia termică, energia electrică, alimente.
Fundamentarea majorării contribuţiei are la bază şi faptul că Spitalul Municipal
Caracal a reziliat contractul cu privire la incinerarea deşeurilor, încheindu-se un nou
contract cu o firmă specializată, dar cu costuri foarte mari.
Faţă de cele menţionate supunem spre analiză şi decizie următoarele:
- stabilirea cuantumului minim lunar al

contribuţiei de întreţinere pe persoană

asistată în cadrul Centrului de Asistenţă Medico –Socială Caracal în sumă de 300 lei;
- modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere ce se va aplica în funcţie
de veniturile proprii ale persoanei asistate sau ai susţinătorilor legali ai acestora, conform
anexei la prezentul raport;
- la internarea în Centrul de Asistenţă Medico-Socială un membru al familiei sau
susţinătorul legal va prezenta o declaraţie notarială prin care se obligă ca în cazul decesului
persoanei internate să suporte cheltuielile aferente.
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Modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere ce se va aplica în funcţie de
veniturile proprii ale persoanei asistate sau ai susţinătorilor legali ai
acestora

A. Pentru persoanele asistate ale căror venituri nete proprii lunare acoperă
cuantumul minim de 300 lei, dar nu mai mult de 80% din venit, susţinătorul legal nu are
obligaţii de plată.

C. Persoanele asistate ale căror venituri nete proprii lunare nu acoperă
cuantumul de 300 lei, după cum urmează:
3. Pentru persoanele asistate fără susţinători legali, acestuia i se reţine 80% din
veniturile nete proprii lunare, diferenţa de 20% fiind la dispoziţia asistatului pentru
cheltuieli personale.
Suma neacoperită până la cuantumul de 300 lei/lună după aplicarea procentului
se suportă din bugetul local.
4. Pentru persoanele asistate cu susţinători legali, asistatul suportă 80% din
venituri proprii, iar diferenţa până la cuantumul de 300 lei revine în plata susţinătorului
legal.
Ordinea în care susţinătorul legal plăteşte contribuţia de întreţinere este
următoarea:
- soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru soţ;
- copiii pentru părinţi;
- părinţii pentru copii.
În cazul în care obligaţia de plată ar reveni mai multor persoane, ea va fi plătită
doar de cea care-şi asumă obligaţia de întreţinere prin semnarea angajamentului de
plată la internarea în instituţie.
Dacă susţinătorul legal nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente
pentru acoperirea integrală a cuantumului de 300 lei se procedează după cum urmează:
- din veniturile nete medii lunare ale acestor persoane se scad eventualele
obligaţii legale de întreţinere, aflate în executare;
- suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii
legali îi au efectiv în întreţinere, inclusiv asistatul;

- în raport cu suma astfel rezultată care reprezintă venitul mediu net lunar pe o
persoană, se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de susţinătorul legal al
persoanei asistate folosindu-se următoarele intervale de venituri:
Venitul mediu net lunar

0 - 250
251-300
301 - 350
351-450
Peste 450

Contribuţia lunară pe o persoană (%
din cuantumul contribuţiei de
întreţinere rezultate din calcul)
- lei Scutit
25
50
75
100

C. Dacă atât persoana asistată cât şi susţinătorul legal al acestuia nu au
venituri, cheltuielile reprezentând contribuţia lunară de întreţinere vor fi suportate
integral din bugetul Consiliului Local.
D. Pentru persoana care beneficiază de serviciile de asistenţă medico – sociale pe o
perioadă mai mică de o lună contribuţia va fi proporţional cu numărul de zile de internare.

D.C.

