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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Caracal, nr.121/2007,
privind cuantumul lunar al contribuţiilor de întreţinere a persoanelor asistate
în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Caracal, pe anul 2008.
EXPUNERE DE MOTIVE: Cheltuielile pentru întreţinerea în bune condiţii a
sediului Centrului de Asistenţă Medico-Socială Caracal, precum şi necesitatea
îmbunătăţirii calităţii condiţiilor de găzduire şi îngrijire acordate internaţilor, depăşesc sumele stabilite
prin HCL 121/2007, pentru anul 2008.
Având în vedere:
-Referatul de specialitate nr.56/19.02.2008 al Centrului de Asistenţă MedicoSocială Caracal;
-H.G. nr.412/2003, referitoare la Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor
de asistenţă medico-socială;
-Prevederile art.10, alin.4, lit.b) din Instrucţiunile nr.1/2003, 507/2003, emise de Ministerul
Sănătăţii şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pentru aplicarea Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea Unităţilor de Asistenţă Medico-Socială, aprobate prin HG
nr.412/2003;
-Avizul Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte religioase, precum şi a Comisiei
juridice;
-Art.36, alin.2, lit. d) şi alin6, lit.a), pct.2 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Aprobă Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Caracal, nr.121/2007,
privind cuantumul lunar al contribuţiilor de întreţinere a persoanelor asistate în Centrul deAsistenţă
Medico-Socială Caracal, pe anul 2008, începând cu data de 01.03.2008, după cum urmează:
-cuantumul contribuţiei se stabileşte la 80% din valoarea pensiei, dar nu mai puţin de 250 lei/lună;
-pentru pensiile a căror valoare este sub 250 lei, diferenţa până la 250 lei va fi suportată de
familie;
-în situaţiile particulare, când veniturile din pensii sunt foarte mici, în comisiile pentru sănătate,
cultură şi învăţământ şi comisia juridică, se vor analiza cazurile respective.
ART.2. Prevederile art.3 şi 4 din HCL nr.121/2007 se menţin.
ART.3. Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi Centrul de Asistenţă MedicoSocială Caracal vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4 Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice
interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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