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H O T Ă R Â R E 

 
REFERITOR LA: Stabilirea cuantumului lunar al contribuţiei de întreţinere pe                                

persoană asistată în cadrul Centrului de Asistenţă Medico - Socială  
Caracal pentru anul 2008 

 
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. 16066/18.12.2007 al Direcţiei Resurse Umane privind 

stabilirea modalităţii de calcul a contribuţiei de întreţinere, precum şi cuantumului maxim 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. 385/13.12.2007 prin care 
solicită majorarea cuantumului maxim lunar al contribuţiei de întreţinere pe persoană asistată; 

- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, 
sesizări 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); 

În temeiul art. 45 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată; 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

  ART.1 - Aprobă cuantumul maxim lunar al  contribuţiei de întreţinere pe persoană asistată 
în cadrul Centrului de Asistenţă Medico –Socială Caracal în sumă de 250 lei. 

  ART.2 - 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. 185/20.12.2006.  

ART.5 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi Centrul de Asistenţă 
Medico-Socială Caracal  vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

  ART.6 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi 
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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