ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HorAnAnB

pentru modificarea art. I din HCL Solca nr.14129,02.2016
privind aprobarea costului mediu lunar de intre{inere pe anul 2016 in Ciminul
pentru Persoane Vf,rstnice Solca qi a grilei de calcul a contribu{iei de intre{inere
datoratr de susfinitorii legali ai persoanelor virstnice
ingrijite in aceasti institutie
Consiliul local al oragului Solca, judeful Suceava;
AvAnd in vedere:
- Expunerea de motive a domnului Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oragului
Solca, inregistratd sub numf,rul 3738 din 06.07.2016;
- Raportul Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat suL numirul 3739 din
06.07.20t6;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economicosociald, buget, finan{e administrarea domeniului public qi privat al comunei,
agriculturd, gospoddrire comunald, protec{ia mediului gi turism din cadrul Consiliului
Local al oraqului Solca;
- Adresa Cdminului pentru Persoane Vdrstnice Solca rc. 412104.07.2016,
inregistratd la Primdria oragului Solca sub nr. 3698/05.01.2016;
- Prevederile arr. 18 alin (3), art.24 qi art.25, alin.(l) - (5) din Legea nr.
1712000 privind asistenfa sociald a persoanelor v6rstnice, republ icat1, modifrcati gi
completatd prin OUG nr.3412016 qi ale Hotdr0rii Guvernului nr. 97812015 privind
aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale gi a nivelului venitului
lunar pe membru de familie in baza cdruia se stabilegte contribu{ia lunard de
intrelinere datorati de cdtre susfindtorii legali ai persoanelor v6rstnice din centrele
reziden!iale;
- Prevederile HG 90312014 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. 14171.04.2011 privind aplicarea Programului de interes
nalional "Dezvoltarea relelei nafionale de c[mine pentru persoanele v6rstnice,, prin
infiinlarea Cdminului pentru persoane vArstnice Solca ca urmare a reorganiiarii
unitdlii sanitare cu paturi "spitalul de Boli Cronice Solca", ce se desfiinleazd, cu
modificdrile qi completSrile ulterioare;
In temeiul afi. 36, alin. (2), lit. a) $i d), alin. (6) lit. a), pct.2 qi arr. 45 alit
(2) lit.a) din Legea nr. 2151200t a administraliei publice locale, republicatl, cu
modificdrile qi completSrile ulterioare;

HOrAnagrE:
I

Articol unic. Art'
din HCL Solca nr. 14 din 29 februarie 2016 privind
aprobarea costului mediu lunar de intrefinere pe anul 2016 in Cdminul
pentru
Persoane V6rstnice Solca gi a grilei de calcul a contribufiei de intrelinere
datorat6 de
suslindtorii legali ai persoanelor vdrstnice ingrijite in aceastA institutie, se
modificd qi
va avea urmdtorul cuprins:
Art. I (1) Se aprobd funclionarea Cdminului pentru Persoane Vdrstnice Solca
cu un numdr de trei seclii, dupb cum urmeazd:
a) persoane dependente;
b) persoane semidependente;

c)

persoane care nu sunt dependente.

(2) Se aprobl costul mediu lunar de intrefinere in Cdminul

Persoane varstnice solca incepdnd cu runa iulie 2016, dupd
cum urmeazd":
a) pentru persoane dependent e: 2142 lei;
b) pentru persoane semidependente: 2032lei;
c) pentru persoane care nu sunt dependente: l9g2 lei.
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