
 

 

 

 

 

 

 

Anexa la HCL nr.4/ 26.01.2017 

 

 

STABILIREA CONTRIBUȚIEI PERSOANELOR VÂRSTNICE CARE  

BENEFICIAZĂ DE SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU 

 

   A. Serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice la domiciliu , durata și frecvența acordării 
acestor servicii: 

 

Nr. 

Crt. 

 Tipul serviciului     Descrierea serviciului Limita de 

timp/ 
serviciu/ 
minute 

 Frecvența 

 acordării 

 serviciului 

 

I.Servicii de bază 

1. Igiena corporală   

a Toaleta generală Ajutor la dezbrăcat/ îmbrăcat; 

Schimbat lenjerie corp, pat; 

Spălat pe corp și cap; 

Igienizare cadă înainte și după folosire. 

 

  90 

 

1/săptămână 

b Toaleta parțială Ajutor la îmbrăcat/ dezbrăcat; 

Schimbat lenjerie de corp și pat; 

Ajutor la satisfacerea unor nevoi 
fiziologice; 

 

 

 

 

 

 



Spălarea unor părți ale corpului, 
dinților, protezei (pentru persoanele 
aflate în imposibilitatea efectuării 
acestor operații) 

  45  

zilnic 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Hrănire 

Alimentarea persoanei: 

-hrănirea propriu-zisă a persoanelor 
aflate în imposibilitatea satisfacerii 
acestei nevoi; 

-pregătirea hranei pentru ca 
beneficiarul să se poată hrăni singur; 

Așezarea și servirea mesei; 

Ajutor pentru tăierea lemnelor; 

Ridicarea mesei (spălarea vaselor 
folosite de beneficiar ) 

 

 

 

 

 

 

  40 

 

 

 

 

 

 

zilnic 

3. Consiliere 

socială 

Comunicare; companie; consiliere. 

Acest serviciu este oferit în principal 
pentru a încuraja beneficiarul să devină 
independent sau să-și mențină starea de 
independență sau pentru a preveni 
marginalizarea socială a sa. 

 

 

 

  30 

 

 

 

zilnic 

II.Servicii de suport 

1 Prepararea hranei  Hrana se prepară la domiciliul 
beneficiarului cantitativ, strict pentru 
beneficiar, preparate ușoare. 

 

 40-120 

 

zilnic 

2 Efectuare de 
cumpărături 

Efectuarea cumpărăturilor conform 
unei liste, din banii beneficiarului. 

 

  120 

 

3/săptămână 

3 Sprijin pentru plata 
unor servicii și obligații 
curente 

Plata facturilor de apă, gaz, telefon, 
întreținere și altele pentru titular. 

 

  90 

 

1/lună 

4 Activități de menaj   

a Curățenie generală 

(igienizarea locuinței) 

Spălat podele, geamuri, măturat sau 
aspirat, șters podele, șters praf, spălat 
gresie, faiană în baie și bucătărie, 
igienizare obiecte sanitare. Aceste 
operațiuni se efectuează de către 
îngrijitori. 

 

 

  16h 

 

 

2/an 

b Întreținere curățenie 
(în cameră, bucătărie și 

Măturat sau aspirat, șters podele, șters   



baie) praf, igienizare obiecte sanitare 60-120 1/săptămână 

c Spălatul rufelor Spălarea rufelor murdare ale 
beneficiarului. 

  120 

 

1/săptămână 

 

III.Alte servicii 

1 Însoțirea beneficiarilor 
pentru rezolvarea 
problemelor personale 
la diferite instituții 

Însoțirea beneficiarilor pentru 
rezolvarea problemelor personale la 
diferite instituții. 

 

 

 

  120 

În funcție de 
nevoile 
beneficiarului 

2 Însoțire la plimbări, 
vizite 

Însoțirea beneficiarului la plimbări, 
vizite, în vederea prevenirii 
marginalizării. 

 

  120 

În funcție de 
nevoile 
beneficiarului 

 

Notă:Numărul de ore prestate la domiciliul unei persoane vârstnice nu poate fi mai mare de 5 
ore/zi. 

 

B.Stabilirea contribuției persoanelor vârstnice , încadrate în grad de dependență, funcție de 
serviciile acordate, de veniturile realizate și de prevederile Anexei nr.4-Standardele minime de 
cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice din H.G. 
nr .978/2015  

 

    Grad de 
dependență 

 IA;IB;IC 

 Grad de 
dependență 

 IIA;IIB;IIC 

 Grad de 
dependență 

IIIA;IIIB;IIIC 

Nr. 

Crt. 

Nivelul venitului net lunar pe 
membru de familie 

Procent din 
costul 
integral al 
serviciilor 

 Valoarea 
contribuției 

  (lei) 

  Valoarea 

contribuției 

  (lei) 

 

  Valoarea 
contribuției 

  (lei) 

 

 1 

Persoane vârstnice  fără 
venituri 

   0%     0     0    0 

 2 Până la 500 lei    5 %     65      48,75      32,50 

 3   501 lei - 1.000 lei    10 %     130      97,00     65,00  



 4  1.001 lei - 1.500lei      20 %     260        195    130 

 5  1.501 lei - 2.000 lei   30 %    390     292,50      195 

 6  2.001 lei - 2.500 lei   40 %    520     390    260  

 7  2.501 lei - 3.000 lei   50 %    650     487,50    325 

 8  3.001 lei - 4.500 lei   60 %    780     585    390  

 9  4.501 lei - 5.000 lei   70 %    910     682,50    455 

10   Peste 5.000 lei  100 %   1.300     975    650 

       Costul integral al serviciilor   1.300      975    650 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

CONSILIER, 

NELU DIN 

 

 

 

 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

NR.  1927/18.01.2017 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare privind stabilirea contributiei persoanelorvarstnice pentru plata serviciiloracordate 
la domiciliul acestora 

 



 

 

Beneficiarii serviciilor sociale de ingrijire la domiciliu pot fi persoane varstnice, care au implinit varsta 
legala de pensionare si pentru care s-a stabilit un anumit grad de dependenta, conform H.G. nr. 886/2000 
pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice.  

     Conform prevederilor Legii nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată, cu modificările și completările 
ulterioare,persoanele varstnice care dispun de venituri proprii au obligatia de a plati o contributie lunara 
pentru asigurarea serviciilor de ingrijire personala la domiciliu, stabilita de catre autoritatile administratiei 
publice locale. 

     In conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta peroanelor varstnice, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, persoanele varstnice care se incadreaza in grila nationala de evaluare 
a nevoilor persoanelor varstice, indreptatite sa beneficieze de servicii de îngrijire la domiciliu si care 
realizeaza venituri, beneficiaza de servicii cu plata unei contributii, in functie de tipul de servicii acordate si 
de venitul persoanei, fara a depasi costul acestora calculate pentru perioada respectiva. Tipurile de servicii si 
costul acestora se stabilesc de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legii. 

 In urma referatului nr. 613/18.01.2017 prezentat de Serviciul public local D.G.A.S. Alexandria, s-a 
propus intocmirea unui proiect de hotarare privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice beneficiare 
de servicii de ingrijire la domiciliu in functie de serviciile acordate, de nivelul venitului net lunar/membru de 
familie si gradul de dependenta. 

Acordarea de ingrijiri la domiciliu persoanelor varstnice se efectueaza numai pentru persoanele care au 
domiciliul in municipiul Alexandria, iar acoperirea financiara a costurilor, potrivit legii, se asigura din 
bugetul local. 

Consider ca aprobarea acestor beneficii de asistenta sociala din bugetul local sunt in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare. 

Avand in vedere prevederile art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare propun urmatorul proiect de hotarare: ,,Proiect de 
hotarare privind stabilirea contributiei persoanelorvarstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul 
acestora”. 

       Directia Buget, Finante, Taxe si Impozite si Directia Administratie Publica Locala din cadrul 
Primariei municipiului Alexandria va intocmi raportul comun de specialitate pe care il va sustine la 
comisiile de specialitate spre avizare. 

       Dupa intocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre comisiile sus mentionate, proiectul de 
hotarare insotit de expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate si avizul comisiilor 
respective va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUSIN 

 



 

 

 

 

 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

DIRECTIA  BUGET  FINANTE  TAXE  ȘI IMPOZITE  

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

Nr. 1928/18.01.2017 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru 

 plata serviciilor acordate la domiciliul acestora 

 

 

    Prin expunerea de motive nr. 1927/18.01.2017 Primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si 
aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarareprivind stabilirea contributiei persoanelor varstnice 
pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora. 

 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

In cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria se desfasoara activitati de ingrijire la 
domiciliu pentru persoane varstnice, care au ca scop prevenirea institutionalizarii persoanelor varstnice, 
mentinerea autonomiei functionale in propria locuinta si de imbunatatire a calitatii vietii acestora. 

Beneficiarii serviciilor sociale de ingrijire la domiciliu pot fi persoane varstnice cu domiciliul pe raza 
municipiului Alexandria, care au implinit varsta legala de pensionare si pentru care s-a stabilit un anumit 
grad de dependenta, conform H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor 
persoanelor varstnice.  

 

 



2. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile urmatoarelor 
acte normative: 

- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta persoanelor varstnice, republicata, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile  art. 102, alin (1) din  Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grile nationale de evaluare a nevoilor persoanelor 
varstnice; 

- prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,precum și a 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,cu modificările șicompletările 
ulterioare; 

- prevederile Anexei nr. 4-standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la 
domiciliu a persoanelor vârstnicedin HG nr. 978/2015privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 
serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția 
lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centre rezidențiale; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit.d) si alin.(6), lit.a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

3. CONSIDERATII ECONOMICE 

      Conform prevederilor Legii nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizata,conform art. 102, alin (1) - 
“Persoanele varstnice care dispun de venituri proprii au obligatia de a plati o contributie lunara pentru 
asigurarea serviciilor de ingrijire personala la domiciliu si pentru asistarea si ingrijirea in centre rezidentiale, 
stabilita de catre autoritatile administratiei publice locale sau furnizorii privati care le administreaza.” 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta persoanelor varstnice, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, la art. 10, alin. 1 - “ Persoanele varstnice care se incadreaza in grila 
nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstice, indreptatite sa beneficieze de serviciile prevazute la 
art. 8 lit a) si b) si care realizeaza venituri, beneficiaza de servicii cu plata unei contributii, in functie de tipul 
de servicii acordate si de venitul persoanei, fara a depasi costul acestora calculate pentru perioada respectiva. 
Tipurile de servicii si costul acestora se stabilesc de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea 
prevederilor legii.” 

      In urma referatului nr. 613/18.01. 2017 prezentat de Serviciul public local D.G.A.S. Alexandria in 
conformitate cu prevederile Anexei nr. 4-Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate 
îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnicedin HG nr. 978/2015, ale H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea 
Grile nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice si ale H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a 
serviciilor sociale, actualizata, s-a propus intocmirea unui proiect de hotarare privind stabilirea contributiei  
persoanelor varstnice beneficiare de servicii de ingrijire la domiciliu in functie de serviciile acordate, de 
nivelul venitului net lunar/membru de familie si gradul de dependenta. 



Acordarea de ingrijiri la domiciliul persoanelor varstnice se efectueaza numai pentru persoanele 
care au domiciliul in municipiul Alexandria, iar acoperirea financiara a costurilor, potrivit legii, se asigura 
din bugetul local. 

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit raportul de specialitate cu 
privire la stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul 
acestora. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului local al municipiului Alexandria.  

 

 

 

 

 Directia Buget Finante Taxe si Impozite          Directia Administratia Publica Locala 

             Director,                                     Director, 

         Haritina Gafencu                                Rodica Baicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL TELEORMAN       

CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA  SE APROBA 

DIRECTIA GENERALA DE       PRI MAR, 

ASISTENTA SOCIALA                                             VICTOR DRĂGUȘIN 

NR. _______ / _____________ 2017 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

    Priveste:  stabilirea contributiei persoanelorvarstnice pentru plata serviciilor acordate la 
domiciliul acestora  

  

   In cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria se desfasoara activitati de ingrijire la 
domiciliu pentru persoane varstnice, care au ca scop prevenirea institutionalizarii persoanelor varstnice, 
mentinerea autonomiei functionale in propria locuinta si de imbunatatire a calitatii vietii acestora. 

Beneficiarii serviciilor sociale de ingrijire la domiciliu pot fi persoane varstnice cu domiciliul pe raza 
municipiului Alexandria, care au implinit varsta legala de pensionare si pentru care s-a stabilit un anumit 
grad de dependenta, conform H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor 
persoanelor varstnice.  



Conform prevederilor Legii nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată, conform art. 102, alin (1) - 
“Persoanele varstnice care dispun de venituri proprii au obligatia de a plati o contributie lunara pentru 
asigurarea serviciilor de ingrijire personala la domiciliu si pentru asistarea si ingrijirea in centre rezidentiale, 
stabilita de catre autoritatile administratiei publice locale sau furnizorii privati care le administreaza”. 

        In conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta persoanelor varstnice, republicată, 
cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 10, alin. 1 - “ Persoanele varstnice care se incadreaza in 
grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, indreptatite sa beneficieze de serviciile 
prevazute la art. 8 lit a) si b) si care realizeaza venituri, beneficiaza de servicii cu plata unei contributii, in 
functie de tipul de servicii acordate si de venitul persoanei, fara a depasi costul acestora calculate pentru 
perioada respectiva. Tipurile de servicii si costul acestora se stabilesc de autoritatile administratiei publice 
locale, cu respectarea prevederilor legii.” 

        Avand in vedere reglementarile pentru serviciile sociale destinate ingrijirii la domiciliu a 
persoanelor varstnice cuprinse in Anexa nr. 4 -Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale 
destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor varstnice din HG nr. 978/2015 , ale H.G. nr. 886/2000 pentru 
aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice si ale H.G. nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si 
functionare a serviciilor sociale, actualizata, consideram ca este necesara stabilirea contributiei  
persoanelor varstnice beneficiare de servicii de ingrijire la domiciliu in functie de serviciile acordate, de 
nivelul venitului net lunar/membru de familie si gradul de dependenta. 

Fata de cele prezentate mai sus, propunem intocmirea unui proiect de hotarare care sa fie supus spre 
dezbatere si aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.                                                          

 

 

Director General , 

Ioan Voicu 

 

Director executiv,                              Sef serviciu protectie si ingrijire soc.,                                                     
 Verginia Krumes                           Doina Nedea                                                       

 

    Intocmit  Manaila Alina 

 


