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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru 

 plata serviciilor acordate la domiciliul acestora 

 

 

    Prin expunerea de motive nr. _________/ _________________2018 ,Primarul municipiului Alexandria 
supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare privind modificarea Anexei la 

H.C.L. nr. 100 / 26 aprilie 2017 privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru plata 

serviciilor acordate la domiciliul acestora. 

 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
In cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria isi desfasoara activitatea Unitatea de 

ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, care are ca scop prevenirea institutionalizarii persoanelor 

varstnice, mentinerea autonomiei functionale in propria locuinta si imbunatatirea calitatii vietii acestora. 

 

 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 
  Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile urmatoarelor 
acte normative: 
-  prevederile Legii nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 

- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta persoanelor varstnice, republicata, cu modificările si 

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

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

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

- prevederile Anexei nr. 4-standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la 

domiciliu a persoanelor vârstnice din 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 stabileste 

contributia lunară de întretinere datorată de către sustinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centre 

rezidentiale; 

- 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 
           In conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta persoanelor varstnice, 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 10 - “ 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 peste cele prevazute la art. 9 alin (2) lit. b)  

beneficiaza de servicii cu plata unei contributii, stabilite in urma procesului de evaluare complexa, in 

functie de tipul de servicii acordate si de venitul persoanei/sustinatorilor legali, fara a depasi costul 

acestora calculate pentru perioada respectiva. Tipurile de servicii si costul acestora se stabilesc de 

autoritatile administratiei publice locale, respectiv de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea 

prevederilor legale.” 

Conform modificarilor aduse Legii nr. 17/2000 privind asistenta persoanelor varstnice, republicată, 

cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 19/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000, art. 9 prevede ca serviciile 

comunitare asigurate persoanelor varstnice la domiciliu se asigura fara plata unei contributii, persoanelor 

varstnice dependente care, evaluate potrivit grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, 

se incadreaza in una din urmatoarele situatii: 

a) nu are venituri si nici sustinatori legali; 
b) sunt beneficiari ai ajutorului social acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, sau realizeaza venituri al caror cuantum se 
situeaza sub nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari prevazuta de Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificarile 

ulterioare; 
c) sustinatorii legali ai persoanelor varstnice prevazute la lit. b) realizeaza venituri al caror 

cuantum se situeaza sub cuantumurile prevazute la lit.b). 
In prezent cuantumul indemnizatiei sociale pentru pensionari prevazuta de Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minimne garantate, cu modificarile ulterioare este 

de 520 lei, iar in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 100 / 26 aprilie 2017 privind stabilirea 

contributiei persoanelor varstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora, persoanele 

varstnice dependente beneficiare de servicii de ingrijire la domiciliu ale caror venituri se situeaza sub 

plafonul mai sus mentionat sunt obligate la plata unei contributii lunare. 

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 modificarea Anxei la H.C.L. nr. 100 / 26 aprilie 2017 privind 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 economica                                                 Serviciul juridic comercial 

                              Director executiv,                                                                Sef serviciu,  

                              Haritina Gafencu                                                         Chesnoiu Postumia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


