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     HOTĂRÂRE  
cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de 
persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite 

în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  și/sau de 

susținătorii legali ai acestora, 
 pentru anul 2021 

 
Având  în vedere : 
➢ referatul de aprobare nr.629/20.01.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
➢ raportul nr.632/20.01.2021 al Direcţiei Economice,  Buget-Finanţe; 
➢ avizul nr.833/26.01.2021 al Comisiei pentru Studii Economico- Sociale, 

Buget-Finante, Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public 
si Privat al Judetului; 

➢ avizul nr. 845/26.01.2021 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 
Activități Sportive și de Agrement; 

➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt nr. 2165/13.01.2021, comunicat cu adresa nr. 2218/13.01.2021, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 369/13.01.2021; 

➢ prevederile art. 24 și art. 25 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

➢ prevederile art. 93 alin. (2) și art. 102 din Legea asistenței sociale nr. 
292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. b), 
art. 182 alin. (1) și alin.(4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și  art. 196   



2 

 

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

           Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 Art.1. (1)  Se stabileşte contribuția lunară de întreținere datorată de 
persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în 
Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai 
acestora, pentru anul 2021, individualizat în funcție de gradul de 
dependență a persoanei vârstnice, după cum urmează: 
 

Gradul de dependență Contribuția lunară de întreținere 

Gradul I 1.054 lei 

 Gradul II 1.032 lei 

  Gradul III 1.019 lei 

              
                  (2) Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului 
lunar pe membru de familie în vederea acoperirii contribuției lunare de 
întreținere sunt:  veniturile nete provenite din salarii si din alte drepturi 
salariale, pensii, ajutoare și indemnizații acordate potrivit legii, veniturile 
agricole, din vânzări și închirieri de locuințe și terenuri, din prestări de 
servicii, precum și orice alte venituri realizate, mai puțin cele exceptate în 
mod expres de lege. 

 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget - 
Finanţe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţa 
Socială şi  Protecţia  Copilului Olt, pentru aducere la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 
 PREŞEDINTE 
                                             Marius OPRESCU 
 
 
                                                                             Contrasemnează, 
                                                Secretar General al Județului Olt 
                                                                            Marinela - Elena ILIE      
Slatina, 28.01.2021 
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  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot”. 


