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HOTĂRÂREA NR.110 

din 27 iulie 2017 

pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.35 din 30 martie 2017, privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite în cadrul  Căminului pentru 

Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos din subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.15678/21.07.2017 a Direcţiei Economice, pentru 

necesitatea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.35 din 

30 martie 2017, privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate,  

Având în vedere prevederile art.24, alin.(1) şi ale art.25, alin. (2) şi (4) din Legea 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanei vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În baza Procesului-Verbal de Control nr.55/11.07.2017 al Agenţiei Judeţene pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş, depus la Consiliul Judeţean Mureş cu adresa 

nr.15092/14.07.2017, precum şi a adresei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş nr.1422/19.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Mureş cu nr.15522/20.07.2017, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. d), alin. (5), lit. a), pct.2 şi al art.97, 

alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

  hotărăşte: 

 Art. I. Art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.35/30 martie 2017 se     

modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru anul 2017, pe grade 

de dependenţă, al serviciilor oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Ideciu de Jos, după cum urmează: 

- pentru persoane dependente: 2.705  lei/lună/beneficiar 

- pentru persoane semidependente: 2.262 lei/lună/beneficiar 

- pentru persoane care nu sunt dependente: 2.000 lei/lună/beneficiar” 

Art. II. Se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele 

vârstnice îngrijite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice  Ideciu de Jos  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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şi/sau de susţinătorii legali ai acestora, pentru anul 2017, la nivelul costului mediu 

lunar de întreţinere, pe grade de dependenţă, stabilit la art. I. 

Art. III. Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.59 din 27 aprilie 2017 

privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele 

vârstnice îngrijite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

şi/sau de susţinătorii legali ai acestora, pentru anul 2017. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, în subordinea căreia se află Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Ideciu de Jos, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                         Contrasemnează                                                              

Peter Ferenc                                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                                              Paul Cosma 
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Nr.15678/21.07.2017 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea  Hotărârii 
Consiliului Judeţean  Mureş nr.35 din 30 martie 2017, privind stabilirea 

costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite în cadrul  
Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos din subordinea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2017 

 

Prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.35/30 martie 2017 a fost stabilit 
costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos din subordinea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş,  la nivelul de 2.262 
lei/beneficiar/lună. 

Prin adresa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Mureş cu nr.15092/14.07.2017, este pus la dispoziţia 
instituţiei noastre Procesului Verbal de Control nr.55/11.07.2017 întocmit în urma 
verificării efectuate la Căminul pentru Persoane Vârstnice – Ideciu de Jos. În baza 
procesului verbal mai sus amintit, este necesară modificarea costului mediu lunar 
de întreţinere aprobat prin HCJ nr.35/2017, prin stabilirea acestuia pe grade de 
dependenţă, aşa cum prevede  art.25, alin.(2) din Legea nr.17/2000, „costul mediu 
lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei 
vârstnice îngrijite”.  

În aceste condiţii, ţinând  cont de  prevederile mai sus amintite precum şi de 
prevederile alin. 3 al aceluiaşi articol, potrivit căruia costul mediu lunar de 
întreţinere nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin H.G. 
nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile  
sociale, se stabileşte costul mediu/lunar/beneficiar, pentru 2017, pe grade de 
dependenţă, conform anexei. 

De asemenea, potrivit art.24, alin. (1) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanei vârstnice, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare,  persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în 
căminele organizate potrivit legii mai sus amintite, precum şi susţinătorii  legali ai 
acestora, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită în 
baza costului mediu lunar de întreţinere.  Întrucât în baza articolului 25, alineatul 
(5), litera a,  din aceeaşi lege, „persoanele vârstnice care au venituri şi sunt 
îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară [……] fără a se depăşi costul mediu 
lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin”, propunem stabilirea 
contribuţiei lunare de întreţinere la nivelul costului mediu, pentru fiecare grad de 
dependenţă în parte.  
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În aceste condiţii, se impune abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.59 
din 27 aprilie 2017, privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de 
persoanele vârstnice îngrijite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu 
de Jos şi/sau de susţinătorii legali ai acestora, pentru anul 2017, prin care a fost 
stabilită contribuţia de întreţinere în funcţie de costul mediu stabilit prin HCJ  
nr.35/30 martie 2017. 

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
alăturat. 

 
 
 
PREŞEDINTE                                                 DIRECTOR EXECUTIV                                      
Péter Ferenc                                                                          Alin Mărginean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier  Florentina Tanţoş 
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