
ROMÂNIA

JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: aprobarea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice şi 
stabilirea costului acestora

Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 12461/15.06.2020 al Primarului municipiului Alexandria;

- raportul comun de specialitate nr. 12462/15.06.2020 al Direcţiei Economice şi 
Direcţiei Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria;
- referatul nr. 5967/15.06.2020 al  Serviciului public local Direcţia de Asistenţă 
Socială; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa persoanelor vârstnice, republicată;

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

- prevederile H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice;

- prevederile Anexei 4 la HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale;

- prevederile art. 49 din Constituţia României;

- prevederile art. 129, alin.(2), lit. d) şi alin. (7), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi (5), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ al României,



H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Tipurile de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice şi stabilirea 
costului acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data prezentei orice dispoziţie contrara îşi înceteaza aplicabilitatea.

Art. 3. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi înaintată 
Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria şi Serviciului public local Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria pentru  cunoaştere şi 
punere în aplicare. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

AUGUSTIN IOAN                      ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA

NR.181/ 29 IUNIE 2020



JUDEŢUL TELEORMAN                                                                                           

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUN. ALEXANDRIA                                                   SE APROBĂ

SERVICIUL PUBLIC LOCAL                                                                                        PRIMAR,

DIRECŢIA DE  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ                                                           VICTOR  DRĂGUŞIN

SERVICIUL PROTECŢIE ŞI ÎNGRIJIRE SOCIALĂ

NR. 5967/ 15.06. 2020                                                                                                   

R E F E R A T

Priveşte: aprobarea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice şi 
stabilirea costului acestora

În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Alexandria işi desfasoară activitatea Unitatea de îngrijire 
la domiciliu pentru persoane vârstnice, care are ca scop prevenirea instituţionalizării persoanelor 
vârstnice, menţinerea autonomiei funcţionale în propria locuinţă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.

Beneficiarii serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu pot fi persoane vârstnice cu domiciliul pe 
raza municipiului Alexandria, care au împlinit vârsta legală de pensionare şi pentru care s-a stabilit un 
anumit grad de dependenta, conform H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a 
nevoilor persoanelor vârstnice. 

Conform prevederilor Legii nr. 292/2011 asistenţei sociale, actualizată, art. 102, alin (1) precizează 
că “Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii au obligaţia de a plăti o contribuţie lunară 
pentru asigurarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliu şi pentru asistarea şi îngrijirea în centre 
rezidenţiale, stabilită de către autorităţile administraţiei publice locale sau furnizorii privaţi care le 
administrează”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 10 se arată că - “ Persoanele vârstnice care 
se încadreaza în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptăţite să beneficieze 



de serviciile prevăzute la art. 8 lit a) şi b) şi care realizează venituri peste cele prevăzute la art. 9 alin (2) 
lit. b)  beneficiază de servicii cu plata unei contribuţii, stabilite în urma procesului de evaluare complexă, 
în funcţie de tipul de servicii acordate şi de venitul persoanei/susţinătorilor legali, fără a depăşi costul 
acestora calculate pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii şi costul acestora se stabilesc de 
autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea 
prevederilor legii.”

Conform prevederilor H.C.L. nr. 100 / 26.04.2017 privind stabilirea contribuţiei persoanelor 
vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora, modificată prin HCL nr. 44/26.02.2018, 
contribuţia lunară plătită de către persoanele vârstnice care beneficiază de îngrijire la domiciliu a fost 
stabilită ca procent din  standardele de cost/an, în baza Anexei nr. 4 la HG nr. 978/2015 privind 
aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru 
de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice din centre rezidenţiale.

Întrucât H.G. nr. 978/2015 a fost abrogată de HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de 
cost pentru serviciile sociale, iar Anexa nr. 4 modifică standardele de cost/an pentru serviciile sociale 
destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, se impune aprobarea tipurilor de servicii acordate 
la domiciliul persoanelor vârstnice, a pachetelor de servicii în funcţie de limita de timp şi stabilirea 
costului serviciilor acordate la domiciliul persoanelor vârstnice în raport procentual cu actualele 
standarde de cost pentru serviciile sociale.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de hotarare care să fie supus 
spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.                                                                                                     

Director executiv ,

Doina Nedea                      

Şef serviciu,                                                                              

Verginia Krumes                                      

Întocmit,

Mănăilă Alina



JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

NR. 12461/15.06.2020  

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii acordate

la domiciliul persoanelor vârstnice şi stabilirea costului acestora

În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Alexandria işi desfăşoară activitatea Unitatea de îngrijire 
la domiciliu pentru persoane vârstnice, care are ca scop prevenirea instituţionalizării persoanelor 
vârstnice, menţinerea autonomiei funcţionale în propria locuinţă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.

Beneficiarii serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu pot fi persoane vârstnice cu domiciliul pe 
raza municipiului Alexandria, care au împlinit vârsta legală de pensionare şi pentru care s-a stabilit un 
anumit grad de dependenţă, conform H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a 
nevoilor persoanelor vârstnice. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 10 se arată că “ Persoanele vârstnice care se 
încadreaza în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptăţite să beneficieze de 
serviciile prevăzute la art. 8 lit a) şi b) şi care realizează venituri peste cele prevăzute la art. 9 alin (2) lit. 
b)  beneficiază de servicii cu plata unei contribuţii, stabilite în urma procesului de evaluare complexă, în 
funcţie de tipul de servicii acordate şi de venitul persoanei/susţinătorilor legali, fără a depăşi costul 
acestora calculate pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii şi costul acestora se stabilesc de 
autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea 
prevederilor legii.”

Conform prevederilor H.C.L. nr. 100 / 26.04.2017 privind stabilirea contribuţiei persoanelor 
vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora, modificată prin HCL nr. 44/26.02.2018, 
contribuţia lunară plătită de către persoanele vârstnice care beneficiază de îngrijire la domiciliu a fost 
stabilită ca procent din  standardele de cost/an, în baza Anexei nr. 4 la HG nr. 978/2015 privind 
aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru 
de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice din centre rezidenţiale.



Întrucât H.G. nr. 978/2015 a fost abrogată de HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de 
cost pentru serviciile sociale, iar Anexa nr. 4 modifică standardele de cost/an pentru serviciile sociale 
destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, se impune aprobarea tipurilor de servicii acordate 
la domiciliul persoanelor vârstnice, a pachetelor de servicii în funcţie de limita de timp şi stabilirea 
costului serviciilor acordate la domiciliul persoanelor vârstnice în raport procentual cu actualele 
standarde de cost pentru serviciile sociale.

În urma referatului nr. 5967/15.06.2020 prezentat de Serviciul public local D.A.S. Alexandria, s-a 
propus întocmirea unui proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii acordate la domiciliul 
persoanelor vârstnice şi stabilirea costului acestora, în funcţie de serviciile acordate, de nivelul venitului 
net lunar/membru de familie şi gradul de dependenţă.

Acordarea de îngrijiri la domiciliul persoanelor vârstnice se efectuează numai pentru persoanele 
care au domiciliul în municipiul Alexandria, iar acoperirea financiară a costurilor, potrivit legii, se asigură 
din bugetul local.

Consider că aprobarea acestor beneficii de asistenţă socială din bugetul local sunt în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
al României, propun următorul proiect de hotărâre: ,,Proiect de hotărâre  privind aprobarea tipurilor de 
servicii acordate  la domiciliul persoanelor vârstnice şi stabilirea costului acestora”.

Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria vor 
întocmi raportul comun de specialitate pe care îl vor susţine la comisiile de specialitate spre avizare.

După întocmirea raportului comun de specialitate şi avizarea de către comisiile sus menţionate, 
proiectul de hotărâre însoţit de referatul de aprobare, raportul compartimentelor de specialitate şi 
avizul comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria.

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUŞIN



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 12462/15.06.2020          

RAPORT  DE  SPECIALITATE
privind aprobarea tipurilor de servicii acordate

la domiciliul persoanelor vârstnice şi stabilirea costului acestora

Prin referatul de aprobare nr. 12461/15.06.2020 Primarul municipiului Alexandria supune 
dezbaterii şi aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii 
acordate  la domiciliul persoanelor varstnice şi stabilirea costului acestora

1. NECESITATEA
În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Alexandria işi desfăşoară activitatea Unitatea de îngrijire 

la domiciliu pentru persoane vârstnice, care are ca scop prevenirea instituţionalizării persoanelor 
vârstnice, menţinerea autonomiei funcţionale în propria locuinţă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.

Beneficiarii serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu pot fi persoane vârstnice cu domiciliul pe 
raza municipiului Alexandria, care au împlinit vârsta legală de pensionare şi pentru care s-a stabilit un 
anumit grad de dependenţă, conform H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a 
nevoilor persoanelor vârstnice. 

2. OPORTUNITATEA
În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 asistenţei sociale, actualizată, art. 102, alin (1) 

precizează că “Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii au obligaţia de a plăti o contribuţie 
lunară pentru asigurarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliu şi pentru asistarea şi îngrijirea în 
centre rezidenţiale, stabilită de către autorităţile administraţiei publice locale sau furnizorii privaţi care 
le administrează”.

3. LEGALITATEA PROIECTULUI
Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată pe 

prevederile următoarelor acte normative:
- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa persoanelor vârstnice, republicată;



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

- prevederile H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice;

- prevederile Anexei 4 la HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale;

4. CONSIDERAŢII ECONOMICE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 10 se arată că “ Persoanele vârstnice care se 
încadreaza în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptăţite să beneficieze de 
serviciile prevăzute la art. 8 lit a) şi b) şi care realizează venituri peste cele prevăzute la art. 9 alin (2) lit. 
b) beneficiază de servicii cu plata unei contribuţii, stabilite în urma procesului de evaluare complexă, în 
funcţie de tipul de servicii acordate şi de venitul persoanei/susţinătorilor legali, fără a depăşi costul 
acestora calculate pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii şi costul acestora se stabilesc de 
autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea 
prevederilor legii.”

Conform prevederilor H.C.L. nr. 100 / 26.04.2017 privind stabilirea contribuţiei persoanelor 
vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora, modificată prin HCL nr. 44/26.02.2018, 
contribuţia lunară plătită de către persoanele vârstnice care beneficiază de îngrijire la domiciliu a fost 
stabilită ca procent din  standardele de cost/an, în baza Anexei nr. 4 la HG nr. 978/2015 privind 
aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru 
de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice din centre rezidenţiale.

Întrucât H.G. nr. 978/2015 a fost abrogată de HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de 
cost pentru serviciile sociale, iar Anexa nr. 4 modifică standardele de cost/an pentru serviciile sociale 
destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, se impune aprobarea tipurilor de servicii acordate 
la domiciliul persoanelor vârstnice, a pachetelor de servicii în funcţie de limita de timp şi stabilirea 
costului serviciilor acordate la domiciliul persoanelor vârstnice în raport procentual cu actualele 
standarde de cost pentru serviciile sociale.   

În urma referatului nr. 5967/15.06.2020 prezentat de Serviciul public local D.A.S. Alexandria, s-a 
propus întocmirea unui proiect de hotarare privind aprobarea tipurilor de servicii acordate  la domiciliul 
persoanelor varstnice şi stabilirea costului acestora, în funcţie de serviciile acordate, de nivelul venitului 
net lunar/membru de familie si gradul de dependenta.

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



Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, s-a întocmit raportul comun de specialitate privind aprobarea tipurilor de 
servicii acordate  la domiciliul persoanelor vârstnice şi stabilirea costului acestora.

Proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

Direcţia economică                                                 Direcţia juridic comercial
Director executiv,                                                          Director executiv, 
Haritina Gafencu                                                         Chesnoiu Postumia





JUDEŢUL TELEORMAN                                                                          Anexa la Hotărârea
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                     Nr. 181/ 29 IUNIE 2020
CONSILIUL LOCAL

STABILIREA CONTRIBUŢIEI PERSOANELOR VÂRSTNICE CARE 
BENEFICIAZĂ DE SERVICII SOCIALE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

A. Serviciile sociale acordate la domiciliul persoanelor vârstnice încadrate în gradul IA, IB, IC si IIA, 
IIB, IIC de dependenţă, durata şi frecvenţa acordării

Nr.
Crt.

Tipul serviciului Descrierea serviciului Limita max.de 
timp / serviciu

Frecvenţa 
acordării 
serviciului

I.Servicii de bază
1. Igiena corporală                                                       
a Toaleta generală Ajutor la dezbrăcat/ îmbrăcat;

Schimbat lenjerie corp, pat;
Spălat pe corp si cap;
Igienizare cadă înainte şi după 
folosire.

2 h 1/săptămână

b Toaleta partială Ajutor la îmbrăcat/ dezbrăcat;
Schimbat lenjerie de corp si pat;
Ajutor la satisfacerea unor nevoi 
fiziologice;
Spălarea unor părti ale corpului, 
dinţilor, protezei (pentru persoanele 
aflate în imposibilitatea efectuării 
acestor operaţii)

1h 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,
după caz;
Aşezarea si servirea mesei;
Ridicarea mesei (spălarea vaselor 
folosite de beneficiar ).

1h zilnic

3. Consiliere
socială

Comunicare; companie; consiliere.
Acest serviciu este oferit în principal 
pentru a încuraja beneficiarul să 
devină independent sau să-şi menţină 
starea de independentă sau pentru a 
preveni marginalizarea socială a sa.

gratuit zilnic

II.Servicii de suport



1 Prepararea hranei Hrana se prepară la domiciliul 
beneficiarului cantitativ, strict pentru 
beneficiar, hrana se prepară la 
domiciliul beneficiarului, cantitativ,
strict pentru nevoia beneficiarului,
constând în meniuri de bază si 
preparate usoare.

3h 3/săptămână

2 Efectuare de 
cumpărături

Efectuarea cumpărăturilor conform 
unei liste, din banii beneficiarului. 2h 3/săptămână

3 Sprijin pentru 
acordarea, plata unor 
servicii şi obligaţii 
curente

Plata facturilor de apă, gaz, telefon, 
întreţinere şi altele pentru titular 2h 2/lună

4 Însoţirea la medic 
pentru consult / 
eliberarea de reţetă 
medicală

Sprijin pentru asigurarea tratamentului 
medical lunar de specialitate. 2h 2/lună

5 Activităţi de menaj
a Întreţinere curăţenie 

(în cameră, bucătărie 
şi baie)

Măturat sau aspirat, şters podele, şters 
praf, igienizare obiecte sanitare 3h 1/săptămână

b Spălatul rufelor Spălarea rufelor murdare ale 
beneficiarului.

2h 1/săptămână

III. Alte servicii
1 Însoţirea beneficiarilor 

pentru rezolvarea 
problemelor personale 
la diferite instituţii

Însoţirea beneficiarilor pentru 
rezolvarea problemelor personale la 
diferite institutii.

gratuit
În funcţie de 
nevoile 
beneficiarului

2 Însoţire la plimbări, 
vizite

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

gratuit
În funcţie de 
nevoile 
beneficiarului

B.Serviciile sociale acordate la domiciliul persoanelor vârstnice încadrate în gradul IIIA de 
dependenţă, durata şi frecvenţa acordării

Nr.
Crt.

Tipul serviciului Descrierea serviciului Limita max.de 
timp/serviciu

Frecvenţa 
acordării 
serviciului

I.Servicii de suport
1 Prepararea hranei Hrana se prepară la domiciliul 

beneficiarului cantitativ, strict pentru 
beneficiar, hrana se prepară la 
domiciliul beneficiarului, cantitativ,
strict pentru nevoia beneficiarului,
constând în meniuri de bază şi 
preparate usoare.

3h 3/săptămână

2 Efectuare de 
cumpărături

Efectuarea cumpărăturilor conform 
unei liste, din banii beneficiarului. 2h 3/săptămână

3 Sprijin pentru 
acordarea, plata unor 
servicii şi obligaţii 
curente

Plata facturilor de apă, gaz, telefon, 
întreţinere şi altele pentru titular 2h 2/lună

4 Însoţirea la medic 
pentru consult / 
eliberarea de reţetă 
medicală

Sprijin pentru asigurarea 
tratamentului medical lunar de 
specialitate.

2h 2/lună



5 Activităţi de menaj
a Întreţinere curăţenie 

(în cameră, bucătărie 
si baie)

Măturat sau aspirat, şters podele, şters 
praf, igienizare obiecte sanitare 3h 1/săptămână

b Spălatul rufelor Spălarea rufelor murdare ale 
beneficiarului.

2h 1/săptămână

II.Alte servicii
1 Însoţirea 

beneficiarilor pentru 
rezolvarea 
problemelor personale 
la diferite instituţii

Însoţirea beneficiarilor pentru 
rezolvarea problemelor personale la 
diferite instituţii.

gratuit
În functie de 
nevoile 
beneficiarului

2 Însoţire la plimbări, 
vizite

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

gratuit
În functie de 
nevoile 
beneficiarului

C. Stabilirea pachetelor de servicii funcţie de limita de timp:

a)Pachetele de servicii cu durata de 1h pentru fiecare operaţiune:
-hrănirea
-toaleta parţială

b)Pachetele de servicii cu durata de 2h pentru fiecare operaţiune:
-spălat rufe
-toaletă generală
-efectuare cumpărături
-plăţi facturi
- însoţire medic consult/eliberare reţetă medicală
-însoţire la plimbări

c)Pachetele de servicii cu durata de 3h pentru fiecare operaţiune:
-preparare hrană
-efectuare curăţenie

d)Pachetele de servicii cu durata de 16h pentru fiecare operaţiune.
-curăţenie generală

Notă:
- Numărul de ore pe săptămână prestat la domiciliul persoanelor vârstnice va fi după cum 

urmează:
-pentru persoanele încadrate în gradul I de dependentă numărul maxim de 25 ore ;
-pentru persoanele încadrate în gradul II de dependentă numărul maxim de 19 ore ;
-pentru persoanele încadrate în gradul III de dependentă numărul maxim de 9 ore .

- Curăţenia generală a locuinţei se face de maxim 2/an si numai la solicitarea scrisă a beneficiarului. 
Curăţenia generală se efectuează în decursul unei săptămâni de lucru, numărul orelor alocate fiind de 
16h, urmând a se achita suma de 60 lei, reprezentând 12,5% din contribuţia prevăzută de legislaţia în 
vigoare.

- Numărul de ore prestate la domiciliul unei persoane vârstnice nu poate fi mai mare de 5 ore/zi.
- În zilele de sâmbătă si duminică, precum şi în cele declarate sărbători legale, nu se acordă servicii.



D. Stabilirea contribuţiei persoanelor vârstnice pentru serviciile sociale acordate la 
domiciliu, în funcţie de veniturile realizate, de tipul serviciului şi frecvenţa acordării

Nr.
Crt

Venit net lunar 
pe membru de 
familie

Procent 
din costul 
integral al 
serviciului

Frecvenţa Contribuţia 
lunară pentru 
pachetul de 
servicii cu 
durată de 1h

Contribuţia 
lunară pentru 
pachetul de 
servicii cu 
durată de 2h

Contribuţia 
lunară 
pentru 
pachetul de 
servicii cu 
durată de 3h

1.
sub nivelul 
indemnizaţiei
sociale pentru 
pensionari 
prevăzută de lege

0% 1/sp
2/sp
3/sp
Zilnic
1/lună
2/lună

fără plată
unei 
contribuţii

fără plată 
unei 
contribuţii

fără plată 
unei 
contribuţii

2.
nivelul 
indemnizaţiei 
sociale pentru 
pensionari 
prevăzută de lege -
- 1000 lei

2,5%
1/sp
2/sp
3/sp
Zilnic
1/lună
2/lună

3lei
6lei
9lei
15lei
-
-

6lei
12lei
18lei
-

1,50lei
3lei

9lei
18lei
27lei
-
-
-

3. 1001 lei-2000 lei 7,5% 
1/sp
2/sp
3/sp
Zilnic
1/lună
2/lună

9lei
18lei
27lei
45lei
-
-

18lei
36lei
54lei
-

4,50lei
9lei

27lei
54lei
81lei
-
-
-

4. 2001 lei-3000 lei 10%
1/sp
2/sp
3/sp
Zilnic
1/lună
2/lună

12lei
24lei
36lei
60lei
-
-

24lei
48lei
72lei
-
6lei
12lei

36lei
72lei
108lei
-
-
-

5. 3001 lei-5000 lei 12,5%
1/sp
2/sp
3/sp
Zilnic
1/lună
2/lună

15lei
30lei
45lei
75lei
-
-

30lei
60lei
90lei
-

7,50lei
15lei

45lei
90lei
135lei

-
-
-

E. Persoanele vârstnice care sunt îndreptăţite să beneficieze de servicii de îngrijire la domiciliu, 
optează în scris pentru tipurile de servicii dorite. În caz de incapacitate mentală sau motrică de a 
redacta opţiunea, aceasta va fi stabilită de reprezentantul legal al persoanei vârstnice.

F. Contributia persoanelor vârstnice, care sunt şi veterani de război, va fi redusă cu 50% din 
costul serviciilor sociale acordate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,

AUGUSTIN IOAN




