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PRE$EDINTE Nr.9472 din25.ll.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirire privind aprobarea costului mediu lunar necesar asiguririi
serviciilor medico-sociale qi a cuantumului contribu{iei personale lunare datorate
de persoanele ingrijite qi tratate in Centrul de Asistenfi Medico-Sociali Fierbin(i-

Tffrg, pentru anul 2015

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean Ialomita se
propune aprobarea costului mediu lunar pentru asigurarea serviciilor medico-sociale,
precum qi a cuantumului contribuliei personale lunare datorate de persoanele ingrijite
qi tratate in Centrul de Asistenld Medico-Sociald Fierbin{i- TArg, judelul Ialomi{a,
pentru anul2015.

Potrivit art. I alin. (2) din Hotdrdrea Guvernului nr. 45912010 pentru aprobarea
standardului de cost/an pentru servicii acordate in unit61i1e medico-sociale qi a unor
normative privind personalul din unit61ile de asistenld medico-sociald gi personalul care
desftqoard' activitd[i de asistenld medicald comunitard,, aprobarea costului mediu lunar
necesar asigurdrii serviciilor medico-sociale std la baza determindrii necesarului anual
de fonduri aferente funcliondrii unitdlilor medico-sociale iar potrivit prevederilor art. 90
alin. (1) din Legea asistenlei sociale nr.292 din 2011 gi art. 27 Iit. c) din Ordonanla
Guvernului nr. 68 din 2003 privind serviciile sociale, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, beneficiarii de servicii sociale au obligalia sd contribuie, in conformitate cu
legislalia in vigoare,Iaplata serviciilor sociale furnizate, in funclie de tipul serviciului qi
de situalia lor materiald.

Veniturile proprii ale unitdfilor de asistentd medico-sociald se constituie, printre
altele, potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanla Guvernului nr. 70 din 2002
privind administrarea unitdlilor sanitare publice de interes judelean qi local, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (4) lit. b)
din Instrycliunile comune ale Ministerului SAnAtAlii qi Ministerului Administraliei qi
Intemelor nr. 507 din 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funclionarea qi
finanlarea unitdlilor de asistenli medico-sociale, aprobate prin Hotdrdrea Guve.mului nr.
41212003, din contribulii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale
suslindtorilor legali ai acestora, aprobate in condiliile legii, prin hotdr6re a consiliului
jude{ean sau local, &tpd caz.

Intruc6t Normele privind organLzarea, funclionarea gi finanlarea unitSlilor de
asistenld medico-sociale, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 412/2003, nu previd
cum se determind concret cuantumul contribuliei personale a beneficiarilor serviciilor
furnizate, ardtdnd,inteza ultimd a art. 7 alin. (2), doar cd pentru asigurarea serviciilor
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sociale sunt folosite subvenlii acordate din bugetul local, in funclie der subordonarea
acestora, pentru determinarea cuantumului contribuliei personale s-au aplicat, prin
asimilare, dispoziliile HotdrArii Guvernului nr. 102I/2000 pentru aprobarea Normilor
metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intrelin.r. i.r cdminele pentru
persoanele vdrstnice.

In acest context, precizdm cd, in aplicarea art. II2 aIin. (3), lit. k) din Legea
asistenlei sociale nr.292 din 2011, consiliile judelene elaboreazd"'proieciul de buget
anual pentru suslinelea serviciilor sociale in conformitate cu planul anual de acliune gi
asigurd finanlarealcofinanlarea acestora iar potrivit an. nq ilin. (1), lit.a) din aceeaii
lege aceastd prerogativd legald se realizeazd prin hotir6re a consiliuiui judelean

Prin adresa nt.405 din24.Il.2014, inregistratd la Consiliul Judelean Ialomifa sub
nt. 9494125-11-2014, Centrul de Asistenld Medico-sociald Fierbinli-tdrg a transmis
fundamentarea calculului pentru costul mediu lunar de intrelinere pentru persoanele cu
nevoi medico-sociale, precum qi cuantumul contribuliei peisonale datorate de
beneficiarii serviciilor medico-sociale qi fundamentarea acesteia, la nivelul celor din
anul 2014, apreciind ed, astfel, sunt asigurate condiliile pentru funclionarea
corespunzitoare a instituliei.

Au fost avute in vedere prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.459/2010
pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitdlile medico-
sociale qi a unor normative privind personalul din unitatile de asistenld medico-so ciald,
qi personalul care desfdgoard activitdli de asistenld medicald comunitard gi ale Hotdr6rii
Guvernului nr. 1021 din 26 octombrie 2000 pentru aprobarea Normeloi metodologice
privind stabilirea costului mediu lunar de intrelinere in cdminele pentru persoanele
vdrstnice, aqa inc6t Centrul de Asistenld Medico-Sociald Fierbinli-T6rg propune, pentru
anul 2015, costul mediu lunar de intrefinere, de 1.712 lei/persoana gi contiiUulia
personald lunard de 805 lei/persoand beneficiard de servicii medico-sociale furnizate de
institulie.

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