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DIRE,CTIA COORDONARE ORGANIZARE Nr. 9521 din 26.11.2014

RAPORT
la proiectul de hotirire privind aprobarea costului mediu lunar necesar

asiguririi serviciilor medico'sociale qi a cuantumului contribu{iei personale
datorate de persoanele ingrijite.qi tratate in Centrul de Asistenfi Medico-

Sociali Fierbin{i-Tirg, pentru anul 2015

Cu adresa nr. 405 din 24.11.2014 Centrul de Asistenta Medico-
Sociald Fierbinli-Tdrg a transmis fundamentarea calculului pentru costul
mediu lunar de intrelinere pentru persoanele cu nevoi medico-sociale 9i
cuantumul contribuliei personale datorate de beneficiarii serviciilor medico-
sociale gi fundamentarea acesteia, la nivelul celor din anul 2014, apreciind
ci, astfel, sunt asigurate condiliile pentru funcfionarea corespunzitoare a
instituliei in anul 2015.

Potrivit art. 1 alin. (2) din HotirArea Guvernului nr. 45912010 pentru
aprobarea standardului de cosUan pentru servicii acordate in unitdlile
medico-sociale gi a unor normative privind personalul din unitd(i le de
asistentd medico-sociali 9i personalul care desfigoard activitali de
asistenld medicald comunitard, aprobarea costului mediu lunar necesar
asigurdrii serviciilor medico-soci,ale sti la baza determinddi necesarului
anual de fonduri aferente func[ionirii unitalilor medico-sociale iar potrivit
prevederilor art. 90 alin. (1 ) din Legea asistenlei sociale nr. 292 din 201 1 9i
art. 27 l it. c) din Ordonanla Guvernului nr. 68 din 2003 privind servicii le
sociale, cu modificirile gi completdrile ulterioare, beneficiarii de servicii
sociale au obligalia sa contribuie, in conformitate cu legislalia in vigoare, la
plata serviciilor sociale furnizate, Tn funclie de tipul serviciului gi de situalia
lor materiald.

Cu adresa noastri nr.1129 din 19.12.2012, am solicitat Ministerului
Finanfelor Publice sd precizeze dac5, pentru unitilile de asistenli medico-
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sociale din subordinea consil i i lor judetene, contribulia persoanelor
beneficiare internate in aceste unitifi este obligatorie sau este la latitudinea
consiliului judelean in cauzd 9i care este, in prezent, cuntumul concret/luni
al acestei contribulii sau modalitatea legali de calcul a acesteia.

Prin adresele nr. 350516104.03.2a13, GTTllR6/1 4.03.2013 gi
19887/05.04.2013 Ministerul Finanlelor Publice, respectiv Ministerul
Muncii, Familiei gi Protectiei Sociale gi Ministerul Sinati l i i ,  care au primit
solicitarea noastri prin redireclionare de la Ministerul Finantelor Publice, au
precizat cd asistatii datoreazd contribulie personali, care urmeazd si fie
concret determinati de citre Plenul Consil iului Judetean lalomifa.

in acest context, Centrul de Asistentd Medico-sociali Fierbinfi-Targ a
fundamentat gi propus, pentru anul 2015, costul mediu lunar de intretinere
de 1.712 lei/persoani/luni gi contribu{ia personali de 805
lei/persoani/lund.

Solicitarea centrului este fundamentatd gi din punct de vedere legal,
intrucdt, in aplicarea art. 112 alin. (3), lit. k) din Legea asistentei sociale nr.
292 din 2011, consiliile judetene elaboreazd proiectul de buget anual
pentru suslinerea serviciilor sociale in conformitate cu planul anual de
acfiune gi asigurd finan[arealcofinanfarea acestord, iar potrivit art. 114 alin.
(1), lit.a) din aceeagi lege, aceastd prerogativi legald se realizeazd prin
holdrire a consil iului judelean.

Fali de cele prezentate, apreciem ci aprobarea costului mediu lunar
necesar asiguriri i  servicii lor medico-sociale gi a cuantumului contribuliei
personale datorate de persoanele Tngrijite gi tratate Tn Centrul de Asistenfd
Medico-SocialS Fierbin[i-TArg, pentru anul 2015, este legali gi oportuni,
drept pentru care propunem si f ie supusi aprobdrii Consil iului Judetean
lalomita.
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