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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa 

nr.215/19.12.2017 privind  aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului 
contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru 
persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane 

vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2018 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 2416 din 12.02.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
Examinând: 
- hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 215/19.12.2017 privind aprobarea 

costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor 
vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna 
Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru 
anul 2018; 

- Adresa nr. 2050 din 05.02.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa;  

- Raportul nr. 2417 din 12.02.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr. 2709 din 15.02.2018 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Raportul nr. 2798 din 16.02.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie, 
În conformitate cu : 
- prevederile Legii nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice; 

- prevederile art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct. 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 
minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de 
familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către 
susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară  garantat în plată; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.84 și art.85 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 
din 19.01.2017, 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
           Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 215/19.12.2017 privind 

aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a 
persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” 
comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, 
pentru anul 2018, se modifică și se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 2 alineatul (1), liniuţa a 2-a se modifică și va avea următorul 

cuprins:    
 ” - diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de 
întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în 
cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 
1.163 lei, reprezentând valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat    
în plată.” 
 
 2. La articolul 2,  alineatul (2) se abrogă. 

 
3. După articolul 5 se introduce un nou articol, 5^1 , care va avea următorul 

cuprins: 
”Art. 5^1  Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe 

membru de familie sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.”  
 
 Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de aducerii 
la cunoștinţă publică. 
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Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

                                                                                                     
 
 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
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