ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
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ORAȘ MURFATLAR
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Către,
Direcția de asistență socială Termen: 17.02.2021
Comisia 1 si 2; Termen:19.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea stabilirea costului mediu lunar și valoarea contribuției beneficiarilor de
servicii sociale oferite în cadrul Compartimentului de îngrijire la domiciliu persoane
vârstnice
Consiliul Local Murfatlar întrunit în ședința ordinară azi, 25.02.2021;
Văzând:
- proiectul de hotărâre și referatul de aprobare prezentate de Primarul orașului Murfatlar,
Gheorghe Cojocaru;
Raportul de specialitate nr. întocmit de dna Trifan-Dinică Alexandra, director executiv al
Direcției Asistență Socială;
Avizul Comisiei nr.1 și 2;
Prevederile art. 10 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile anexei nr. 4 HG nr. 426 /2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale;
HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor
vârstnice.
Legea nr 292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
Ordinul nr. 29/2019 - Anexa 8 STANDARDE MINIME de calitate pentru serviciile de îngrijiri
la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810 ID - I;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local Murfatlar,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobarea costul mediu lunar pentru serviciile sociale oferite persoanelor vârstnice la
domiciliu la nivelul standardului minim de cost stabilit prin HG 426/2020, astfel:

2400 lei/ lună – pentru persoanele încadrate în gradele de
dependență IA; IB; IC;

1200 lei/ lună - pentru persoanele încadrate în gradele de
dependență IIA; IIB; IIC;

600 lei/ lună - pentru persoanele încadrate în gradele de
dependență IIIA;
Art. 2 Se aprobă plata contribuției datorată lunar de beneficiarii de servicii sociale în funcție de
venitul net lunar realizat pe membru de familie, conform anexei ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 3 Diferența până la concurența valorii integrale a costului mediu lunar de întreținere a
beneficiarilor de servicii sociale va fi asigurată din bugetul local al orașului Murfatlar.
Art. 4 Primarul prin Serviciul Buget - Contabilitate și Direcția de Asistență Socială, duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică prefectului județului Constanța în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general al
orașului Murfatlar.
Prezenta a fost adoptată cu ............... voturi pentru, ............. abțineri, ............ voturi împotrivă.
PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VINTILĂ FLORIN

