
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HorAnAno
pentru modificarea art.1 din HCL Solca nr.14129.02.2016

privind aprobarea costului mediu lunar de intre{inere pe anul 2016 in Ciminul
pentru Persoane Virstnice Solca qi a grilei de calcul a contributiei de intretinere

datoratl de sustinitorii legali ai persoanelor vflrstnice
ingrijite in aceastl institutie

Consiliul local al oragului Solca, judelul Suceava;
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive a domnului Cornel-Trifan Jehaniuc. primarul oraqului

Solca, inregistratd sub numdrul 5933 din 27.10.2016;
- Raportul Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale

din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub numdrul 5942 din
28.t0.2016:

- Raportul de avrzare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
socialf,, buget, finanle administrarea domeniului public ai privat al comunei,
agriculturd, gospod5rire comunald, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului
Local al oragului Solca;

- Adresa Cf,minului pentru Persoane Vdrstnice Solca nr. 412104.01.2016,
inregistrata la Primdria oraqului Solca sub nr. 3698/05.01.2016

- Adresa Instituliei Prefectului - Judelul Suceava nr. 1401511011114.10.2016,
inregistratd la Primdria oraqului Solca sub nr. 57 69 din 20 .10.2016;

- Prevederile art. 18 alin (3), art.24 qi afi.25, a1in.(1) - (5) din Legea nr.
1712000 privind asistenla socialf, a persoanelor vArstnice, republicatd, modificatd gi

completatd prin OUG nr.34120i6 gi ale Hotirdrii Guvernului nr.97812015 privind
aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale gi a nivelului venitului
lunar pe membru de familie in baza cf,ruia se stabilegte contribulia lunard de

intre{inere datoratd, de cdtre suslindtorii legali ai persoanelor vArstnice din centrele
rezidentiale;

- Prevederile HG 90312014 privind stabilirea nivelului minirn al alocatiei
ziTnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si

private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu
dizabilitati si persoanelor varstnice.

- Prevederile HCL nr. 14111.04.2011 privind aplicarea Programului de interes
na{ional "Dezyoltarea relelei nafionale de cdmine pentru persoanele v6rstnice" prin
infiinlarea Cdminului pentru persoane vdrstnice Solca ca urmare a reorganizdrli
unitAlii sanitare cu paturi "Spitalul de Boli Cronice Solca", ce se desfiinfeazd, cu
modifi cdrile qi completdrile ulteri oare;
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HOrAnAgrE:

Art. 1. Art. 1 din HCL Solca nr. 14 din 29 februarie 2016 privind aprobarea
costului mediu lunar de intrelinere pe anul 2016 in CSminul pentru Persoane
VArstnice Solca qi a grilei de calcul a contribuliei de intrelinere datoratd de
sus{inStorii legali ai persoanelor v6rstnice ingrijite in aceastd institulie, se modificl gi
va avea urmltorul cuprins:

(1) Se aprobd funclionarea Cdminului pentru Persoane Vdrstnice Solca cu un
numdr de trei secfii, dupd cum urmeazd,:

a) persoane dependente;
b) persoane semidependente;
c) persoane care nu sunt dependente.

(2) Se aprobd costul mediu lunar de intrelinere in Ciminul pentru Persoane
Vdrstnice Solca incepdnd cu luna iulie 2016, dupd cum urmeazd:

a) pentru persoane dependente:2142 lei,
b) pentru persoane semidependente: 2032lei;
c) pentru persoane care nu sunt dependente: 1982 lei.

Art.2. Prin prezenta hotdr6re se revocA HCL Solca nr. 45 din 11 iulie 2016.
Art. 3. Conducerea Cdminului pentru Persoane Vdrstnice Solca va duce la

indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CONTRASEMNEAZA,

-ry
Solca, 29 noiembrie 2016
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