
HOTĂRÂRE DE CONSILIU
Nr. 138 din 31.10.2022

privind aprobarea modificării costului mediu lunar și valoarea contribuției beneficiarilor de
servicii sociale oferite în cadrul Unității de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice, aprobate

prin HCL nr. 20/2022

Consiliul Local al orașului Murfatlar, întrunit în şedința ordinară, din data de
31.10.2022,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 10.063/21.10.2022 al primarului oraşului Murfatlar, Cojocaru

Gheorghe;
- Raportul de specialitate nr. 10.062/21.10.2022 întocmit de dna Trifan-Dinică Alexandra,

director executiv al Direcției Asistență Socială;
- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului

Murfatlar nr. 1 și 2;
Ținând cont de prevederile:
- art. 10 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;
- Anexei nr. 4 HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile

sociale;
- HG. 435/2022 privind aprobarea unor programe de interes național pentru dezvoltarea

serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice;
- HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor

vârstnice.
- Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 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 Ordonanța

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobarea modificării costului mediu lunar pentru serviciile sociale oferite persoanelor
vârstnice la domiciliu la nivelul standardului minim de cost stabilit prin Hotărârea de Guvern nr.
435/2022, astfel:

 2160 lei/ lună– pentru persoanele încadrate în gradele de dependență
IA; IB; IC;

 1080 lei/ lună- pentru persoanele încadrate în gradele de dependență
IIA; IIB; IIC;

 540 lei/ lună - pentru persoanele încadrate în gradele de dependență
IIIA;
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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 orașului Murfatlar, prin aparatul de specialitate: Serviciul Buget - Contabilitate și
Direcția de Asistență Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 – Hotărârea se comunică Primarului Oraşului Murfatlar, Serviciului Buget - Contabilitate și
Direcției de Asistență Socială, Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa şi se aduce la cunoştinţă
publică prin publicare în Monitorul oficial şi pe pagina de web: htpp://www.primaria-murfatlar.ro.

Prezenta a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, din 17 consilieri
locali în funcție.

Președinte de şedinţă, Contrasemnează,
Rohozneanu Constantin - Cosmin Secretar general,

Ciubuc Iuliana – Florentina



Anexă la HCL nr. 138 din 31.10.2022

Contribuția lunară datorată de către persoana vârstnică pentru serviciile sociale la domiciliu
se stabilește după cum urmează:

Nr. Crt. Categorie de beneficiari în funcție de
venitul net lunar pe membru de familie

Procent din
costul integral
al serviciilor

Valoarea contribuției (lei)

Grad de
dependență
IA; IB; IC

Grad de
dependență
IIA; IIB; IIC

Grad de
dependență

IIIA

1. Persoane vârstnice care nu au venituri
și nici susținători legali

0% 0 0 0

2. Persoane beneficiare de ajutor social
sau care realizează venituri al căror
cuantum se situează sub nivelul
indemnizaţiei sociale pentru pensionari

0% 0 0 0

3. Persoane vârstnice ai căror susţinători
legali realizează venituri al căror
cuantum se situează sub cuantumurile
veniturilor prevăzute la punctul 2

0% 0 0 0

4. nivelul indemnizației sociale pentru
pensionari, 800 lei – 1.000 lei/lună 2,5% 54 27 13,5

5. 1.001 lei – 1.500 lei/ lună 5% 108 54 27
6. 1.501 lei – 2.000 lei/ lună 10% 216 108 54
7. 2.001 lei – 2.500 lei/ lună 15% 324 162 81
8. 2.501 lei – 3.000 lei/ lună 20% 432 216 108
9. 3.001 lei – 4.500 lei/ lună 25% 540 270 135
10. 4.501 lei - 5.000 lei/ lună 35% 756 378 189
11. Peste 5.000 lei/ lună 50 % 1080 540 270

Costul integral al serviciilor 2160 1080 540


