
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL SOLCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2015 în Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de 

susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie 
 
 
 
             Consiliul local al oraşului Solca, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a domnului Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca, 
înregistrată sub numărul 464  din  29.01.2015; 
 - Raportul Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite şi taxe locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub numărul 465 din 29.01.2015; 
             -  Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca; 
  - Adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca nr. 66/26.01.2015, înregistrată la 
Primăria oraşului Solca sub nr. 370/26.01.2015; 
              - Prevederile art.24 şi art.25, alin.(1) – (5) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 
Guvernului nr.1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea 
costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice; 
 - Prevederile HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice 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. 14/11.04.2011 privind aplicarea Programului de interes naţional 
“Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice” prin înfiinţarea 
Căminului pentru persoane vârstnice Solca ca urmare a reorganizării unităţii sanitare cu 
paturi “Spitalul de Boli Cronice Solca”, ce se desfiinţează, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
                În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (6) lit. a), pct.2 şi art. 45 alin (2) lit.a) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
          Art.1.  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Solca pe anul 2015, aşa cum rezultă din Anexa la Proiectul de hotărâre, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- pentru persoane independente: 991 lei/ lună/ persoană vârstnică; 
- pentru persoane dependente (incontinente): 1080 lei/ lună/ persoană vârstnică.  
(Persoana dependentă = persoana care şi-a pierdut capacitatea de autoconducţie) 

          
Art. 2. Persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale în Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Solca datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 60% din 
veniturile personale lunare, fără a depăşi costul mediu lunar de întreţinere. 
                     

Art. 3. Se aprobă grila de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina 
susţinătorilor legali ai persoanei vârstnice beneficiare de serviciile sociale ale căminului, în 



cazul în care veniturile persoanei vârstnice sunt insuficiente pentru a acoperi costul mediu 
lunar de întreţinere, după cum urmează: 
 
Venit mediu net lunar/ membru de familie 

al susţinătorului legal (lei) 
Contribuţie lunară (procent din 

cuantumului diferenţei de contribuţie 
până la acoperirea integrală a costului 

mediu lunar) 
<975 Scutit 

Între 976 şi 1075 20% 
Între 1076 şi 1175 30% 
Între 1176 şi 1275 40% 
Între 1276 şi 1375 50% 
Între 1376 şi 1475 60% 
Între 1476 şi 1575 70% 
Între 1576 şi 1675 80% 
Între 1676 şi 1775 90% 

Peste 1776 100% 
 
Art. 4.  Costul  mediu lunar de întreţinere se poate modifica pe parcursul anului, 

începând cu luna următoare celei în care intervin corecţii la nivelul locaţiei zilnice de hrană 
pentru consumurile colective în căminele pentru personae vârstnice, peste limita celei 
aprobate de către Consiliul local. 

 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 
                      Ioan COVALIU                SECRETAR, 
                    Marian LUNGU 
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ANEXĂ  

la HCL nr. 6/12.02.2015 
 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2015 în Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de 

susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie 
 
Nr.crt. Încadrarea bugetară Cheltuieli 

2014 
 Titlul II BUNURI SI SERVICII 

Bunuri si servicii 
20 
20.01 

668897 
358245 

1 Furnituri birou 20.01.01 3043 
2 Materiale de curatenie 

Din care: materiale incontinenta 
20.01.02 31813 

21304 
3 Iluminat, incalzit si forta motrica 20.01.03 161326 
4 Apa, canal si salubritate 20.01.04 20084 
5 Carburanti si lubrefianti 20.01.05 12828 
6 Piese de schimb 20.01.06 2093 
7 Transport 20.01.07 22000 
8 Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet 20.01.08 5903 
9 Material şi prest. serv. cu character funcţ.  20.01.09 2537 
10 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 96618 
 Reparatii curente 20.02 47962 
 Hrana pentru oameni 20.03.01 217895 
 Medicamente si materiale sanitare 20.04 7207 
1 Materiale sanitare 20.04.02 1843 
2 Dezinfectanti 20.04.04 5364 
 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 25911 
1 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 849 
2 Alte obiecte de inventar 20.05.30 25062 
 Deplasari interne 20.06.01 670 
 Carti, publicatii si mat. documentare 20.11 163 
 Protectia muncii 20.14 10844 

 
Algoritm de calcul al costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2015: 
Numar mediu beneficiar/luna 2015: 73 persoane 
Din care: dependenti (incontinenti) : 20 persoane 
1.Costul mediu lunar de intretinere pentru persoane independente CMLI=[(cost total 

2014-cost materiale incontinenta 2014)/numar mediu beneficiari 2014]/12 luni + majorarea 
alocaţiei de hrană, conform HG 903/2014 = [(668897-21304)/73] /12 luni +252 lei  = 739 lei 
+ 252 lei = 991  lei 

2. Costul mediu lunar de intretinere pentru persoane dependente CMLD=CMLI + 
(cost materiale incontinenta 2014/numar beneficiari dependenti 2014 = 991 + 
[(21304/20)]/12 luni = 991 lei + 89 lei = 1080 lei 
 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     SECRETAR, 
                      Ioan COVALIU              Marian LUNGU 
 
 


