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PREf.EDINTE Nr. 7970 din 27 .I1.2013

EXPUNERE DE MOTIW
la proiectul de hotdrilre privind aprobarea costului mediu lunar Si a cuantumului

contribuliei lunare de tntrelinere a persoanelor vdrstnice ingrijite tn Cdminul pentru
pewoane vdrstnice "ing. Vadim Rusrr" comuna Balaciu Si in Central pentru pelsoane

vdrstnice Fierbinli TArg, judelul lalomila, pentru anul2014

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomila se propune
aprobarea costului mediu lunar ;i a cuantumului contrtbuliei lunare de tntrelinere a
persoanelor vdrstnice tngrijite tn Cdminul pentru persoane vdrstnice "ing. Vadim Rustt"
comuna Balaciu Si tn Centrul pentru persoane vdrstnice Fierbinli Tdrg, judelul lalomila,
pentru anul 2014.

Legea nr. 17 din 6 martie 2000 privind asistenla sociald a persoanelor vdrstnice,
republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, tn Secliunea a 2 --a ,,Contribulia
persoanelor vdrstnice sau a suslindtorilor legali ai acestora" reglementeazd faptul cd anual
consiliile judetene stabilesc inainte de adoptarea bugetelor proprii costul mediu lunar de
intrelinere pentru persoanele vdrstnice tngrijite in cdmine.

Conform aceluiasi act normativ, consiliile judelene hotdrdsc cu privire la cuantumul
contribuliei lunare de tntrelinere datorate de persoanele vdrstnice ingrijite in cdmine Si/sau de
suslindtorii legali, tn situalia tn care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru
acoperirea costului mediu lunar de intrelinere. Costul mediu lunar de intrelinere se stabileSte
infunclie de gradul de dependenld al persoanei vdrstnice tngrijite Si are tn vedere cheltuielile
de intrelinere, pentru hrand qi gospoddrie, obiecte de inventar, echipament Si cazarmament,
materiale sanitare Si altele asemenea, neludndu-se tn calcul cheltuielile aferente pldlii
salariilor pentru personalul angajat tn cdrnine, a medicamentelor Si cheltuielile de capital.

Prin adresa nr. 15978 din 11.11.2013 Direclia Generald de Asistenld Sociald Si
Proteclia Copilului Ialomila inainteazd Raportul privind fundamentarea calculului pentru
costul mediu lunar de tntrelinere pentru persoanele vdrstnice din Cdminele Balaciu Si
Fierbinli Tdrg, pentru anul 2014.

Avdnd tn vedere prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. I02l din 26 octombrie 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de
tntrelinere tn cdminele pentru persoanele vdrstnice, ale Legii nr. l7/2000, cu modificdrile Si
completdrile ulterioare Si analizdnd execulia bugetard derulatd pe parcursul a 12 luni,
Direclia Generald de Asistenld Sociald Si Proteclia Copilului lalomila propune pentru anul
2014 stabilirea costului mediu lunar de intrelinere la acelasi nivel pentru cele doud cdmine.



Cuantumul costului mediu lunar de intrelinere a persoanelor vdrstufce tngrijite in
cadrul Cdminului pentru persoane vdrstnice "ing. Vadim Rusu" comttna Balaciu ;i tn Centrul
pentru persoane vdrstntce Fierbinli Tdrg este de 750 lei/lund/persoand, in scddere fald de
costul mediu lunar stabilit tn mod unitar pentru anul 2013 prin Hotdrdrea Consiliului
Judelean Ialomila nr. 8I/14.12.2012, in cuantum de 791 lei/lund/persoand.

Costurtle, a{a cum au fust stabilite, vor asigura desfiqurarea in condilii normale a
activitdlii celor doud centre, iar contribulia asistalilor Si/sau a suslindtotilor legali ai acestora
s-a raportat, conform prevederilor legale, la valoarea salariulut minim brut pe lard garantat
in platd, stabilit prin Hotdrdrea Guvernului nr. 871/2013.

Constatdnd cd sunt intrunite condisiile de legalitate qi oportunitate Si propun
Consiliului Judelean lalomila adoptarea hotdrdrii tnforma Si conlinutul prezentate tn proiect.


