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     Privește: Stabilirea contribuției persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la  
domiciliul acestora  

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință ordinară de lucru, 
având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 1927/18.01.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 1928/18.01.2017 al Direcției Buget, Finanțe, Taxe și Impozite și 
Direcției Administrației Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria; 

- referatul nr. 613/18.01.2017 al Serviciului public local Direcția Generală de Asistență Socială 
Alexandria; 

    - prevederile art. 10 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor 
vârstnice,republicată,cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

- 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 și completările 
ulterioare; 

- reglementările cuprinse în Anexa nr. 4 -Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale 
destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice din H.G. nr. 978/2015 privind 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.64 alin.(3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată,cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.36 alin.(2) lit d), alin. (6) lit.a) pct. 2 ,din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

         HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de îngrijire la domiciliu 
în funcție de durata și frecvența acordării serviciilor sociale, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri își incetează aplicabilitatea HCL 
nr.170/21.12.2005. 

   Art.3 Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi înaintată Instituției Prefectului județului 
Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria si Serviciului public local 
Direcția Generală de Asistență Socială Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare.  
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