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PROIECT 
Nr. 7/20.01.2021 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru 

persoane vârstnice, pentru anul 2021 
 
 

 Având  în vedere : 
➢ referatul de aprobare nr.621/20.01.2021 al Președintelui 

Consiliului Județean Olt; 
➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt nr. 2044/13.01.2021, comunicat cu 
adresa nr. nr. 2045/13.01.2021, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 340/13.01.2021; 

➢ prevederile art. 18, art. 24 alin.(1) si (2) si art. 25 alin.(1)- 
(2) si alin.(4) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială 
a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
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   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: 



2 

 

 
 Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere  
pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru 
persoane vârstnice, pentru anul 2021, în funcţie de gradul de 
dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite, astfel: 
 

 
Gradul de dependenţă 

 
Cost mediu lunar de întreținere (lei) 

 
Gradul I 

 
4.588 

 
Gradul II 

 
4.567 

 
Gradul III 

 
4.554 

 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  
Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Buget, Impozite si 
Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi  
Protecţia  Copilului Olt,  pentru aducerea la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt . 

                                        
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE 

 CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

                      
                            
                   

                   Avizat, 
                                             Secretarul General al Județului  

                                                    Marinela-Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 
 la proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar 

de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele 
pentru persoane vârstnice, pentru anul 2021 

 

  
 Referatul de aprobare propune stabilirea costului mediu lunar de 
întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru 
persoane vârstnice, pentru anul 2021. 
 În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5) din Legea nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, „cheltuielile de funcţionare a 
căminului pentru persoane vârstnice se asigură cu respectarea 
principiului subsidiarităţii, în următoarea ordine:   
   a)   din venituri proprii;  
   b) din sume alocate din bugete locale ale unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale;   
   c)  din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată- în proporţie de cel puțin 10% din standardul minim de cost 
aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii, în completarea 
sumelor prevăzute la lit. a) și b), pe baza necesarului stabilit anual de 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, la elaborarea bugetului de stat.” 
 Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr.17/2000, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, persoana vârstnică îngrijită în 
caminul organizat potrivit legii, precum și susținătorii legali ai acesteia, 
care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o 
contribuție de întreținere stabilită individualizat, în urma evaluării 
complexe efectuate potrivit dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de 
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întreţinere, precum şi a veniturilor persoanei vârstnice şi, după caz, a 
susţinătorilor legali ai acesteia. 
 Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr.17/2000, 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, costul mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană vârstnică se stabileşte anual de către consiliul 
județean, înainte de adoptarea bugetului propriu. 
 Conform art. 25 alin. (2) și (4) din Legea nr. 17/2000 privind 
asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în 
funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite şi are în 
vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru 
persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul national unic 
de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale 
personalului medical și a medicamentelor. 
 Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea 
nivelului standardelor minime de calitate şi nu poate fi mai mic decât 
standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile 
legii.  
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
prin adresa nr. 2045/13.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr. 340/13.01.2021, ne transmite raportul nr. 2044/13.01.2021 
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană 
vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 
2021. 
  Conform raportului mai sus menționat, în anul 2020, cheltuielile 
curente efectuate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt pentru căminele pentru persoane vârstnice, care 
au funcționat întregul an, au fost în sumă de 4.214.923 lei pentru un 
număr mediu de 76,83 persoane vârstnice, rezultând un cost mediu 
lunar de 4.571,70 lei pentru fiecare persoana  protejată. 
    

Număr 
mediu 

lunar de 
beneficiari 

Încadrarea acestora în 
grade de dependență 

Cheltuieli curente de funcționare 
(lei) 

Cost mediu lunar de 
întreținere (lei) 

Gradul 
 I 

Gradul 
II 

Gradul 
III 

Gradul  
I 

Gradul 
 II 

Gradul III Gradul  
I 

Gradul 
II 

Gradul 
III 

76,83 28,67 29,53 18,63 1.578.459 1.618.368 1.018.096 4.588 4.567 4.554 

 

 Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem stabilirea 
costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în 
căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2021, organizate în 
condiţiile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în funcție 
de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite, astfel: 



3 

 

 
 

Gradul de dependenţă 
 

Cost mediu lunar de întreținere (lei) 

 
Gradul I 

 
4.588 

 
Gradul II 

 
4.567 

 
Gradul III 

 
4.554 

 
Faţă de cele prezentate, precizez că proiectul  de hotărâre cu 

privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 
2021, îndeplineşte condiţiile legale şi propun aprobarea acestuia în 
forma prezentată. 

 
 
 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE 

 CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                             
DIRECTIA ECONOMICA, BUGET – FINANŢE 
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE ȘI TAXE 
Nr.627/20.01.2021 

                                                                    
                                                                     
                                                                                                 APROB, 
    PREȘEDINTE 

                                                                                     Marius OPRESCU 
 
 
 
 

                                                                                  AVIZAT, 
        VICEPREŞEDINTE 

                                                                                    Ionuț Cătălin IVAN 
 

  
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre 

cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, 

pentru anul 2021 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5) din Legea nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, „cheltuielile de funcţionare a căminului pentru 
persoane vârstnice se asigură cu respectarea principiului subsidiarităţii, în 
următoarea ordine:   
   a)   din venituri proprii;  
   b) din sume alocate din bugete locale ale unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale;   
   c)  din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată- 
în proporţie de cel puțin 10% din standardul minim de cost aprobat prin 
hotărâre a Guvernului, în condițiile legii, în completarea sumelor prevăzute la 
lit. a) și b), pe baza necesarului stabilit anual de Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale, la elaborarea bugetului de stat.” 
 Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr.17/2000, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, persoana vârstnică îngrijită în căminul 
organizat potrivit legii, precum și susținătorii legali ai acesteia, care dispun de 
venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere 
stabilită individualizat, în urma evaluării complexe efectuate potrivit 
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dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreţinere, precum şi a veniturilor 
persoanei vârstnice şi, după caz, a susţinătorilor legali ai acesteia. 
 Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr.17/2000, 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
vârstnică se stabileşte anual de către consiliul județean, înainte de adoptarea 
bugetului propriu. 
 Conform art. 25 alin. (2) și (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul 
de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere totalitatea 
cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, 
diminuate cu sumele primite din Fondul national unic de asigurări de 
sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și 
a medicamentelor. 
 Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea 
nivelului standardelor minime de calitate şi nu poate fi mai mic decât 
standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile 
legii.  
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, prin 
adresa nr. 2045/13.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
340/13.01.2021, ne transmite raportul nr. 2044/13.01.2021 privind stabilirea 
costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică îngrijită în 
căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2021. 
  Conform raportului mai sus menționat, în anul 2020, cheltuielile curente 
efectuate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt pentru căminele pentru persoane vârstnice, care au funcționat 
întregul an, au fost în sumă de 4.214.923 lei pentru un număr mediu de 76,83 
persoane vârstnice, rezultând un cost mediu lunar de 4.571,70 lei pentru 
fiecare persoana  protejată.  
 
    

Număr 
mediu 

lunar de 
beneficiari 

Încadrarea acestora în 
grade de dependență 

Cheltuieli curente de funcționare 
(lei) 

Cost mediu lunar de 
întreținere (lei) 

Gradul 
 I 

Gradul 
II 

Gradul 
III 

Gradul  
I 

Gradul II Gradul III Gradul  
I 

Gradul 
II 

Gradul 
III 

76,83 28,67 29,53 18,63 1.578.459 1.618.368 1.018.096 4.588 4.567 4.554 

 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem stabilirea costului 
mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele 
pentru persoane vârstnice, pentru anul 2021, organizate în condiţiile Legii nr. 
17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, în funcție de gradul de dependență al 
persoanei vârstnice îngrijite, astfel: 
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Gradul de dependenţă 

 
Cost mediu lunar de întreținere (lei) 

 
Gradul I 

 
4.588 

 
Gradul II 

 
4.567 

 
Gradul III 

 
4.554 

 
Faţă de cele prezentate, precizăm că proiectul  de hotărâre cu privire la 

stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, 
îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2021, 
îndeplineşte condiţiile legale şi se propune aprobarea acestuia în forma 
prezentată. 
 
 

 
 

    Director  Executiv,                                              Şef Serviciu Buget, 
Constanţa DUMITRU                                             Impozite  si Taxe                       
                                                              Nicolaie BUŞOIU  
                        
 
                                            
 
 

Sef Serviciu Juridic - Contencios 
Ana - Venera STEFANESCU  

        


