ROMÂNIA
JUDEŢUL BACAU
MUNICIPIUL ONESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2012, la Centrul
Social Slobozia si a grilei de calcul a contributiei de intretinere datorata de
sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in acesta institutie, norma
zilnica de hrana pentru beneficiari precum si bugetul de venituri si cheltuieli pe
anul in curs
Consiliul Local al muncipiului Onesti, intrunit in sedinta ordinara din ziua de
03 februarie 2012;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Onesti – ing. Emil
Lemnaru, Raportul de specialitate al Direcţiei Economico-Financiare, Avizul
Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi
administrarea domeniului public şi privat şi al Comisiei pentru ştiinţă, protecţie
socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, sănătate şi
conservarea monumentelor;
- Prevederile art. 24 si art. 25 (1-5) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta
sociala a persoanelor varstnice, republicata si actualizata;
- Prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012;
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor
de cost pentru serviciile sociale;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.
68/2003 privind serviciile sociale;
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr.1021/2000 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in
caminele pentru persoane varstnice
În temeiul prevederilor art.45, alin.2, lit.a) şi ale art.115, alin.1, lit.b) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art.1 Se aproba costul mediu lunar de intretinere in Centrul Social Slobozia
pentru persoane independente de 755 lei/luna persoana varstnica pentru anul 2012,
conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Persoanele varstnice beneficiare de servicii sociale in Centrul Social
Slobozia datoreaza contributie lunara de intretinere in cuantum de 60% din
veniturile personale lunare, fara a depasi costul mediu lunar de intretinere.
Art.3 Se aproba grila de calcul a contributiei lunare de intretinere in sarcina
sustinatorilor legali ai persoanei varstnice beneficiara de serviciile sociale ale
centrului in cazurile in care venturile persoanei varstnice sunt insuficiente pentru a
acoperi costul mediu lunar de intretinere, dupa cum urmeaza:

Venitul mediu net lunar/membru de Contributie lunara (procent din
familie al sustinatorului legal (lei)
cuantumul diferentei de contributie
pana la acoperirea integrala a costului
mediu lunar)
< 700
scutit
Intre 701-820
20%
Intre 821-940
40%
Intre 941-1060
60%
Intre 1061-1180
80%
Peste 1181
100%
Art.4 Costul mediu lunar de intretinere se poate modifica pe parcurusul
anului, incepand cu luna urmatoare celei in care intervin corectii la nivelul alocatiei
zilnice de hrana pentru consumurile colective in caminele pentru persoanele
varstnice, peste limita celei aprobate de catre Consiliul local Onesti.
Art.5 Costul mediu lunar de intretinere, precum si contributia de intretinere
datorata de persoanele varstnice/sustinatorii legali ai acestora asa cum au fost
stabilite prin prezenta hotarare vor intra in vigoare cu data de 01 aprilie 2012.
Art.6 Se aproba norma zilnica de hrana pentru persoanele varstnice
beneficiare ai Centrului social Slobozia in cuantum de 20 lei/beneficiar/zi.
Art.7 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea
autofinantata in suma de 181.000 lei / an, provenind din contributia lunara de
intretinere a beneficiarilor si a sustinatorilor legali ai persoanelor varstnice, precum
si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru Centrul social Slobozia in suma de
108.000 lei/an, provenind din finantarea realizata de bugetul local pentru cheltuieli
de personal, medicamente si alte activitati, conform Anexei nr. 2 care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.8 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Bacau
- Primariei Muncipiului Onesti
- Directiei de Asistenta Sociala Onesti.
Preşedinte de şedinţă,
Tofan Ion
Contrasemnează,
Secretarul municipiului,
Cons.jur. Daniel Spânu
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