
rcffiruT&W$& *ist€ftfi de ld"*a$rrnent 
"l 

t€liti-tii
*s|t.iale*t s*rltrrr$

*#tri$$*--x&$k #a$ffiffiWffi&fi* l&tffiW*Wro W
$i*il*afr* - Fi*{;* fr.*volal{!*'i Xr" I

PRE$EDrl{Trr Nr.8691 din 05.12.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotiirfine prlvind aprobarea costului mediu lunar necesar asiguririi
serviciilor rnedico..sociale gi a cuantumului contribu{iei personale lunare datorate
de persoanrele ingrijite gi tratate in Centrul de Asisten{i Medico-SocialI Fierbin{i-

TArg, pentru anul 2014

Prin prc,iecfirl de holSrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean Ialomifa se
propune aprobarea costului mediu lunar pentru asigurarea serviciilor medico-sociale,
precum qi a cuantumului contribufiei personale lunare datorate de persoanele ingrijite
gi tratate irL Centrul de Asisten[6, Medico-Social5 Fierbinji- Tirg, judelul Ialomila,
pentru anul 20X4.

Potrivit art. I atrin. (2) din Hotdrdrea Guvernului nr. 45912010 pentru aprobarea
standardutrui r1e cost/an pen'|.ru servicii acordate in unitdlile medico-sociale qi a unor
normative privind p,3rsonalul din unit61ile de asistenld medico-sociald qi personalul care
desfbqoara activitSli de asistenli medicald comunitard,, aprobarea costului mediu lunar
necesar asigur[rii serviciilor medico-sociale std Ia baza determindrii necesarului anual
de fonduri erferente lirncfiondrii unitalilor medico-sociale iar potrivit prevederilor art. 90
alin. (1) dirr I-egea asistenlei sociale nr.292 din 2011 qi ar-t. 27 lit. c) din Ordonanfa
Guvernului nr. 68 clin 2003 privind serviciile sociale, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, beneficiarii de servicii sociale au obligalia sd contribuie, in conformitate cu
legislafia in vigoare ,laplata serviciilor sociale furnizate, in funclie de tipul serviciului gi
de situalia lor materi.al6.

Venituritre proprii ale unitSlilor de asisten{d medico-sociald se constituie, printre
altele, potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanla Guvernului nr. 70 din 2002
privind adrninistrarea unitililor sanitare publice de interes judelean qi local, cu
modificSrile: gi cornlrletdrile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (4) lit. b)
din Instruc{iunile comune ale Ministerului SAnatdlii qi Ministerului Administraliei qi
Internelor nr.507 din 2003 de aplicare aNormelor privind organizarea, funclionarea gi
finanlarea unitiililor de asistentd medico-sociale, aprobate prin HotdrArea Guvernului nr.
412120A3, din contribulii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale
suslindtorilor legali ai acestora, aprobate in condiliile legii, prin hotdrAre a consiliului
judelean sau local, dupd caz.

intrucdt Normele privind organizarea" funclionarea gi finanlarea unitdlilor de
asistenli medico-sor:iale, aprobate prin Hotirdrea Guvemului nr. 41212003, nu prevdd
cum se detr:nnind concret cuantumul contribuliei personale a beneficiarilor serviciilor
furnizate, arbtdnd, inteza ultima a art. 7 alin. (2), doar cd pentru asigurarea sen'iciilor



sociale sunt; fblosite: subven{ii acordate din bugetul local, in funclie dersubordonarea
acestora, pentru determinarea cuantumului contribuliei personale s-au aplicat, prin
asimilare, dispoziliile Hotdrdrii Guvernului nr. I02ll20A0 pentru aprobarea Normelor
metodotrogioe privind stabilirea costului mediu lunar de intrefinere in cdminele pentru
persoanele''rArstnice.

In acest contrlxt, precizdm cb, in aplicarea art. 1I2 alin. (3), lit. k) din Legea
asistenJei sociale ru'. 292 din 2011, consiliile judelene elaboreazd, proiectul de buget
anual pentru suslinerea serviciilor sociale in conformitate cu planul anual de acliune qi
asigurd finanlarealcofinanlarea acestora iar potrivit art. I14 alin. (1), lit.a) din aceeaqi
lege aceastd prerogativd legala se realizeazd prin hotdr6re a consiliului judelean.

Prin adresam. 478 din 04.12.2013, inregistratdla Consiliul Judelean Ialomila sub
nr. 8681/04.12.2013i, Centrtrl de Asistenld Medico-Sociald Fierbinli-TArg a transmis
fundamentarea calculului pentru costul mediu lunar de intrelinere pentru persoanele cu
nevoi medico-sociale, precum qi cuantumul contribuliei personale datorate de
beneficiarii serwiciilor medico-sociale qi fundamentarea acesteia, la nivelul celor din
anul 2013, apreciind ed, astfel, sunt asigurate condiliile pentru funclionarea
corespunzdtoeu:e a in.stitu{iei.

Prin adresele nr.67711R6114.03.2013, 350516104.03.2013 qi 19887/05.04.2013
Ministerul Muncii, Farniliei qi Protecliei Sociale, Ministerul Finanlelor Publice,
respectiv Ministerul S[ndtalii au precizat ci asistalii datoreazd, potrivit legii, contribulie
personali, c)are trebuie sd fie concret determinat[ de cdtre Plenul Consiliului Judelean
Ialomila.

b Au fost avr.rte in vedere prevederile Hotdr6rii Guvernului nr.45912010 pentru
aprobarea starrriardului de cost/an pentru servicii acordate in unitSlile medico-sociale gi
a unor nolmative privind personalul din unitdlile de asistenld medico-sociald qi
personalul oare deslSqoard activitdli de asistenld medicald comunitard qi ale Hotdrdrii
Guvernului nr. 1021 din 26 octombrie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind statrilirea costului mediu lunar de intrelinere in cdminele pentru persoanele
vdrstnice, aqa incdt Centrul de Asistenld Medico-Sociald Fierbinli-Tdrg propune, pentru
arll;,l 2014, costul mediu lunar de intrelinere, de I.712 lei/persoani gi contribulia
personald lunard de 805 lei/persoand beneficiard de servicii medico-sociale furnizate de
institulie.

Constat6nd cd sunt intrunite condiliile de legalitate qi oportunitate, propun
Consiliului Judelearr Ialomila adoptarea hotdrdrii in forma qi conlinutul prezentate in
proiect.

PRE$EDINTE,
prof.Vasile Silvian CIUPERCA


