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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime 

de cost în cadrul Centrelor aparținând  

Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2021 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședința ordinară a lunii 

decembrie 2020, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43019/15.12.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43020/15.12.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 60, 61, 74 - 78, 83, 90 şi 102 din Legea asistentei sociale nr. 

292/2011, 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. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței 

domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei 

zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice 

şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte 

cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; 

▪ Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale; 

 

 



▪ Prevederile  Ordinului nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii 

violenţei domestice; 

▪ Prevederile Ordinului 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 

persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a 

serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 

cantinele sociale; 

▪ Prevederile Ordinului 491/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-

socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale;  

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte ; 

▪ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019; 

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)  

și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE : 

 

Art. 1  Începând cu 01.01.2021, în cadrul Adăpostului de noapte „Speranța” 

nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea 

standardului/an/beneficiar este de 22.479 lei. 

Art. 2 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Centrului rezidenţial de primire în 

regim de urgenţă pentru victimele violenţei domestice “Împreună vom reuşi” 

nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea 

standardului/an/beneficiar este de 26.775 lei. 

Art. 3 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Cantinei de ajutor social valoarea 

standardului/an/beneficiar este de 7.826 lei. 

Art. 4 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Centrului rezidențial de asistență și 

reintegrare/reintegrare socială pentru persoane fără adăpost ”Sfânta Maria” se 

stabileste costul mediu lunar de întreţinere în cuantum de 5.671 lei, cu o 

contribuţie lunară de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru 

persoanele vârstnice, 10% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru 

tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire şi scutirea de la plata contribuției  

 

 



lunare de întreținere a persoanelor cu handicap și a persoanelor fără venituri. 

Valoarea standardului/an/beneficiar este de 68054 lei. 

Art. 5 (1) Începând cu 01.01.2021, în cadrul Căminului pentru persoane 

vârstnice ”Sfânta Elena” se stabileste costul mediu lunar de întreţinere în 

cuantum de 5.288 lei, cu o contribuţie lunară de 60% din valoarea veniturilor 

personale lunare ale asistatului. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 

63.451 lei.  

 (2) Dacă persoana îngrijită în cămin sau susţinătorii legali ai acesteia nu au 

venituri, cheltuielile lunare de întreţinere ale persoanei îngrijite se suportă din 

bugetul Consiliului Local al Municipiului Târgovişte pe baza unei aprobări 

prealabile, exceptându-se cazurile în care internarea se va face în regim de 

urgenţă ce nu va depăşi perioada de 30 de zile.  

Art. 6 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu 

dizabilităţi nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea 

standardului/an/beneficiar este de 17.173 lei. 

Art. 7 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu autism 

şi sindrom down nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea 

standardului/an/beneficiar este de 17.265 lei. 

Art. 8 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Centrului de zi Arlechino nu se 

datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar 

este de 17.878 lei. 

Art. 9 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Clubului de pensionari nr. 1 nu se 

datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar 

este de 15.308 lei. 

Art. 10 (1) Începând cu 01.01.2021, în cadrul Biroului de îngrijire la domiciliu 

pentru persoane vârstnice se stabileste standardul minim de cost pe an după 

cum urmeaza:  

- Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în 

gradele de dependenţă IA, IB si IC, potrivit grilei naţionale de evaluare a 

nevoilor persoanelor vârstnice: 31.200 lei/an/beneficiar. 

- Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în 

gradele de dependenta IIA, IIB si IIC, potrivit grilei naţionale de evaluare a 

nevoilor persoanelor vârstnice: 23.400 lei/an/beneficiar. 

- Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în 

gradele de dependenta IIIA, IIIB si IIIC, potrivit grilei naţionale de evaluare a 

nevoilor persoanelor vârstnice: 15.600 lei/an/beneficiar. 

 

 

 



 (2) Nivelul contribuţiei lunare datorate de fiecare beneficiar este prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 11 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie 

venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de 

Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte. 

Art. 12 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 13 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Direcţia de Asistență Socială, Direcția Economică şi 

pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte. 

 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

 

Red. M.L.U 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  18 decembrie 2020 

Direcția de Asistență Socială X  

Biroul Contencios Juridic X  

Direcția Economică X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5 X  

 

 

 



 

Anexa la HCL nr.    / 

 
 

 

 Grad de 

dependenţă 

I A, I B si 

 I C 

Grad de 

dependenţă  

II A, II B 

şi II C 

Grad de 

dependenţă 

III A, III B 

şi III C 

Nr. 

crt. 

Nivelul venitului net pe 

membru de familie 

Procent 

din costul 

integral al 

serviciilor 

Valoarea 

contribuţiei 

(lei)/20 

ore/ 

săptămână 

Valoarea 

contribuţiei 

(lei) 

/10 ore/ 

săptămână 

Valoarea 

contribuţiei 

(lei) 

/8ore/ 

săptămână 

1.  Cu venituri pe membru de 

familie mai mic de 1000lei/ 

lună. 

0% 0 0 0 

2.  Cu venituri pe membru de 

familie între 1001-1500 lei/lună 

2,5% 65 49 33 

3.  Cu venituri pe membru de 

familie între 1501-2000 lei/lună 

5% 130 97.5 65 

4.  Cu venituri pe membru de 

familie între 2001-2500 lei/lună 

7,5% 195 146 98 

5.  Cu venituri pe membru de 

familie între 2501-3000 lei/lună 

10% 260 195 130 

6.  Cu venituri pe membru de 

familie între 3001-3500 lei/lună 

12,5% 325 244 163 

7.  Cu venituri pe membru de 

familie între 3501-4000 lei/lună 

15% 390 293 195 

8.  Cu venituri pe membru de 

familie între 4001-4500 lei/lună 

20% 520 390 260 

9.  Cu venituri pe membru de 

familie peste 4501 

100% 2600 1950 1300 

 Costul integral al serviciilor - 2600 1950 1300 

 

                     
 

 

 



                                                                                                            Aprobat, 

  Primar, 

                                                                                                jr. Daniel Cristian Stan 

                                                                                                                                           

 

 REFERAT  

 

 

Avand in vedere: 

A. Art. 123 alin. (3) din Legea 292/2011– Legea asistentei sociale, cu modificarile 

si completarile ulterioare: “Standardele de cost pentru serviciile sociale se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei 

și Protecției Sociale. Costul standard anual/beneficiar/tip de serviciu se poate 

indexa cu rata inflației și se revizuiește ori de câte ori este nevoie.” 

B. Art. 3 din Hotărârea nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale – “În situația în care, datorită nevoilor specifice și 

situațiilor particulare ale beneficiarilor de servicii sociale, costurile necesare 

furnizării serviciului respectiv depășesc nivelul prevăzut de standardul de cost, 

consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și 

consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor alocă sumele necesare 

din venituri proprii sau din alte surse atrase, în condițiile legii.” 

C. Art.  80 alin. (3) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

“(3) Standardele de cost și de calitate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea ministerelor sau a celorlalte organe de specialitate ale 

administrației publice centrale, cu avizul ministerului coordonator al procesului 

de descentralizare, al Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare 

și al Comitetului pentru finanțe publice locale, după caz. Hotărârile Guvernului 

privind actualizarea periodică a standardelor de cost și de calitate stau la baza 

determinării și alocării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

către bugetele locale, pentru finanțarea serviciilor publice descentralizate.” 

 

Astfel prin raportul de specialitate ce va fi intocmit se propun 

urmatoarele: 

➢ Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Adapostului de noapte “Speranta” cu o 

capacitate de 50 locuri, se stabileste contributia lunara de intretinere in 

cuantum de 0 lei. Valoarea standardului/an/beneficiar este de  22479 lei, nu 

exista cuantum minim de cost stabilit de lege.  

➢ Incepand cu cu 01.01.2021, in cadrul Centrului rezidential  de primire in regim 

de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi” cu o 



capacitate de 20 locuri, se stabileste contributia lunara de intretinere in 

cuantum de 0 lei. Valoarea standardului minim/an/beneficiar conform Anexei 

5 a HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 

sociale este de 26775 lei. Mentionam ca aceste servicii sunt acordate in regim 

de urgenta, numarul beneficiarilor nefiind constant. Mentionam ca, personalul 

centrului si-a desfasurat activitatea in cadrul Centrului rezidential Sfanta 

Maria si beneficiarii au fost gazduiti in aceeasi locatie. 

➢ Centrul Impreuna vom reusi in perioada starii de urgenta a fost centru de 

carantina si pe perioada starii de alerta salariatii centrelor rezidentiale au 

pastrat masura izolarii de 14 zile. 

➢ Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Cantinei de ajutor social se modifica 

capacitatea de la 550(din care 400 persoane asistate pentru hrana calda si 150 

persoane asistate pentru hrana rece) la 500 (din care 300 persoane asistate 

pentru hrana calda si 200 persoane asistate pentru hrana rece), se stabileste 

valoarea standardului/an/beneficiar la 7826 lei. Contributia este calculata 

conform reglementarilor legale in vigoare, nu exista  standard minim de cost 

stabilit de lege.  

➢ Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Centrului rezidential  de asistenta si 

reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta 

Maria”cu o capacitate de 40 locuri, se stabileste costul mediu lunar de 

intretinere in cuantum de 5671 lei, dupa cum urmeaza: 

• contributie lunara de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, 

pentru persoanele varstnice; 

• contributie lunara de 10% din valoarea veniturilor personale lunare, 

pentru tinerii proveniti din institutiile de ocrotire; 

• contributie lunara de 0% din valoarea veniturilor personale lunare, 

pentru persoanele cu handicap.  

• Valoarea standardului/an/beneficiar este de 68054 lei, nu exista 

cuantum minim de cost stabilit de lege.  

➢ Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Caminului pentru persoane varstnice Sfanta 

Elena, cu o capacitate de 15 locuri, se stabileste costul mediu lunar de 

intretinere in cuantum de 5288 lei si cu o contributie lunara de 60% din 

valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de 

întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 63451 lei. Conform 

Anexei 3 a HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale costul standard minim/an/beneficiar este  de 50554 lei pentru 

persoane varstnice incadrate in gradul IA, IB si IC, 34155 pentru persoane 

varstnice incadrate in gradul IIA, IIB si IIC  si 25738 pentru persoane 

varstnice incadrate in gradul IIIA, IIIB si IIIC.  



• In cazul in care una dintre persoanele care datoreaza  contributie, nu are 

mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea 

integral a ingrijirii in camin, diferenta pana la concurenta valorii 

integrale a contributiei lunare de intretinere se va plati de catre 

sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in camin, care pot fi 

sotul, sotia sau copii acesteia;  

• Daca persoana ingrijita in camin si sustinatorii legali ai acesteia nu au 

venituri, cheltuielile lunare de intretinere ale persoanei ingrijite se 

suporta din bugetul Consiliului Local al Municipiului Targoviste.  

➢ Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati 

cu o capacitate 15 beneficiari/grupa/interval orar stabilit conform graficului 

zilnic, adica maxim 124 beneficiari/luna, se stabileste contributia lunara de 

intretinere in cuantum de 0 lei. Valoarea standardului/an/beneficiar este de   

17173 lei, conform Anexei 1 HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor 

de cost pentru serviciile sociale este 16631 lei.  

➢ Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Centrului de zi pentru copii cu Autism si 

sindrom Down cu o capacitate 15 beneficiari/grupa/interval orar, adică maxim 

60 de beneficiari/lună, se stabileste contributia lunara de intretinere in 

cuantum de 0 lei. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 17265 lei. 

Conform Anexei 1 a HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale este 16631 lei.   

➢ Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Centrului de zi Arlechino cu o capacitate 

de 25 beneficiari/grupa/interval orar, adica maxim 70 beneficiari/luna, se 

stabileste contributia lunara de intretinere in cuantum de 0 lei. Valoarea 

standardului/an/beneficiar este de 17878 lei. Conform Anexei 1 a HG nr. 

426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale 

costul standard minim/an/beneficiar este 16631 lei.  

➢ Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Clubul de pensionari nr. 1 cu o capacitate 

de 200 locuri, se stabileste contributia lunara de intretinere in cuantum de 0 

lei. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 15308 lei. Nu exista standard 

minim de cost pentru acest serviciu.  

➢ Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Biroului de ingrijire la domiciliu pentru 

persoane varstnice cu o capacitate de 100 locuri, se stabileste standardul 

minim de cost pe an dupa cum urmeaza:  

- Servicii de ingrijire la domiciliu, destinate persoanelor varstnice, incadrate 

in gradele de dependenta IA, IB si IC, potrivit grilei nationale de evaluare 

a nevoilor persoanelor varstnice, aprobata prin HG nr. 886/2000: 31200 

lei/an conform anexei 4 a HG nr. 426/2020; 

- Servicii de ingrijire la domiciliu, destinate persoanelor varstnice, incadrate 

in gradele de dependenta IIA, IIB si IIC, potrivit grilei nationale de 



evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, aprobata prin HG nr. 886/2000:  

23400 lei, conform anexei 4 a HG nr. 426/2020; 

- Servicii de ingrijire la domiciliu, destinate persoanelor varstnice, incadrate 

in gradele de dependenta IIIA, IIIB si IIIC, potrivit grilei nationale de 

evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, aprobata prin HG nr. 886/2000: 

15600 lei, conform anexei 4 a HG nr. 426/2020. Costul calculat pentru 

perioada mai 2019 – aprilie 2020. 

Contributia lunara de intretinere pentru beneficiarii Biroului de ingrijire la domiciliu 

se va calcula conform anexei. 

 

 

 

Director executiv, 

jr. Iordache Marcela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Aprobat, 

                                                                                                                                  

Primar, 

                                                                                                jr. Daniel Cristian Stan 

 

 

Raport de specialitate 

Privind aprobarea contributiei lunare si stabilirea standardelor minime de cost in  

 cadrul  Centrelor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala  

 

1. Date generale privind initiatorul proiectului de hotarare: 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste 

2. Functia sau calitatea reprezentantului initiatorului: 

jr. Iordache Marcela – director executiv 

3. Prezentarea pe scurt a situatiei premergatoare initierii proiectului de 

hotarare: 

A. Art. 123 alin. (3) din Legea 292/2011– Legea asistentei sociale, cu modificarile 

si completarile ulterioare: “Standardele de cost pentru serviciile sociale se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei 

și Protecției Sociale. Costul standard anual/beneficiar/tip de serviciu se poate 

indexa cu rata inflației și se revizuiește ori de câte ori este nevoie.” 

B. Art. 3 din Hotărârea nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale – “În situația în care, datorită nevoilor specifice și 

situațiilor particulare ale beneficiarilor de servicii sociale, costurile necesare 

furnizării serviciului respectiv depășesc nivelul prevăzut de standardul de cost, 

consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și 

consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor alocă sumele necesare 

din venituri proprii sau din alte surse atrase, în condițiile legii.” 

C. Art.  80 alin. (3) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

“(3) Standardele de cost și de calitate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea ministerelor sau a celorlalte organe de specialitate ale 

administrației publice centrale, cu avizul ministerului coordonator al procesului 

de descentralizare, al Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare 

și al Comitetului pentru finanțe publice locale, după caz. Hotărârile Guvernului 

privind actualizarea periodică a standardelor de cost și de calitate stau la baza 

determinării și alocării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

către bugetele locale, pentru finanțarea serviciilor publice descentralizate.” 

 

 



4. Oportunitatea initierii proiectului de hotarare (expunere de motive):  

                       Avand in vedere: 

a) Art. 102 din Legea 292/2011 – legea asistentei sociale, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

 “(1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii au obligaţia de a plăti o 

contribuţie lunară pentru asigurarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliu 

şi pentru asistarea şi îngrijirea în centre rezidenţiale, stabilită de către autorităţile 

administraţiei publice locale sau furnizorii privaţi care le administrează, cu 

respectarea condiţiei prevăzute la art. 91 alin. (2).  

(2) În situaţia în care persoana vârstnică nu are venituri sau nu poate achita integral 

contribuţia lunară, suma aferentă acesteia sau diferenţa până la concurenţa valorii 

integrale a contribuţiei se asigură de către susţinătorii legali ai persoanei vârstnice, 

în conformitate cu nivelul veniturilor acestora, calculat pe membru de familie, în 

cuantumul prevăzut de lege. 

(3) Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează 

contribuţia lunară, aceasta fiind asigurată din bugetele locale, în limitele hotărâte 

de autorităţile administraţiei publice locale.” 

b) Art. 74 alin. 1 din Legea 292/2011 – legea asistentei sociale, cu modificarile 

si completarile ulterioare, pentru acordare de servicii sociale copiilor aflati in 

sistemul de protectie speciala:    

(1) “Furnizarea serviciilor sociale pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie 

specială este gratuită. 

(2) În cazul serviciilor sociale prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. b) şi d), precum şi 

al altor servicii sociale destinate copilului din familie, stabilite prin legea 

specială, părinţii suportă o parte din cheltuielile aferente acestora, achitând 

o contribuţie stabilită în funcţie de nivelul costului serviciului pe beneficiar şi 

de nivelul veniturilor pe membru de familie. Cuantumul contribuţiei, serviciile 

oferite, obligaţiile şi drepturile părţilor sunt înscrise în contractul de furnizare 

de servicii, încheiat între furnizor şi părinte/reprezentantul legal al copilului.” 

c) Art. 83 si 90 din Legea 292/2011 – legea asistentei sociale, cu modificarile 

si completarile ulterioare: 

“(1) Persoana cu dizabilităţi are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la 

servicii sociale organizate şi acordate în condiţiile legii. 

(2) Serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi se acordă la domiciliu, în 

centre rezidenţiale sau în centre de zi, proiectate şi adaptate nevoilor individuale 

ale persoanei asistate.” 

http://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=59442210&d=2015-11-24#p-59442210


“Art. 90. (1) Persoanele adulte cu dizabilităţi asistate în centre rezidenţiale sau 

susţinătorii legali ai acestora, în funcţie de veniturile personale ale persoanelor cu 

dizabilităţi, au obligaţia de a plăti o contribuţie lunară de întreţinere, stabilită în 

condiţiile legii. 

(2) Persoanele cu dizabilităţi care nu au venituri şi nici susţinători legali care să 

datoreze întreţinerea acestora sau ale căror venituri nu permit asigurarea 

contribuţiei lunare sunt asistate gratuit, costurile aferente fiind susţinute din 

bugetele locale sau judeţene.” 

d) Art. 60 alin (1), din Legea 292/2011 – legea asistentei sociale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru acordare de servicii sociale 

persoanelor adulte fara adapost asistate in centre de urgenta: 

„(1) pentru persoanele care traiesc in strada serviciile sociale se acorda gratuit sau, 

dupa caz, contra unei contributii modice din partea beneficiarului” 

e) Art. 76  alin (1), din Legea 292/2011 – legea asistentei sociale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea de servicii sociale 

persoanelor victime ale violentei in familie asistate in centre rezidentiale cu 

gazduire pe perioada determinate, in conformitate cu legislatia specifica: 

“ (1) Autoritățile administrației publice locale au responsabilitatea înființării, 

organizării, administrării și furnizării serviciilor sociale destinate prevenirii și 

combaterii violenței în familie.” 

f) Art. 61 din Legea 292/2011 – legea asistentei sociale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, pentru acordare de servicii sociale persoanelor cu sau 

fara venituri la cantina de ajutor social: 

“(1) Persoanele fără venituri sau cu venituri reduse beneficiază de masă acordată 

de cantine sociale. 

(2) Cantinele sociale sunt unităţi publice de asistenţă socială, cu sau fără 

personalitate juridică, înfiinţate, organizate şi administrate de autorităţile 

administraţiei publice locale, precum şi de furnizori de servicii sociale privaţi. 

(3) Cantinele sociale acordă masă caldă şi rece, gratuit sau contra cost, în condiţiile 

prevăzute de lege.” 

g) Art. 24, din Legea 17/2000, lege privind asistenta sociala a persoanelor 

varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

“ (1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în 

căminele organizate potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai acestora 

au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza costului 

mediu lunar de întreţinere.  

(11) Contribuția de întreținere prevăzută la alin. (1) reprezintă venit la bugetul local. 

(2) Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează 

contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau judeţene, 

după caz, în limita hotărâtă de acestea. 



h) Indeplinirea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale publice 

si private, conform Art. 4 Alin (1) din Ordinul 29/2019 pentru aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 

sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile 

acordate în sistem integrat și cantinele sociale: 

“Furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a respecta în 

integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenței de 

funcționare, cât și ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de 

funcționare a serviciilor sociale.” 

i) Art. 3, alin. (1) din Ordinul nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor:  

“Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a respecta în 

integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenţei de 

funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de 

funcţionare a serviciilor sociale”; 

j) Art. 5 alin (1) din Ordinul nr. 28/2019, privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi 

combaterii violenţei domestice: 

„Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a respecta în 

integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenţei de 

funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcţionare 

a serviciilor sociale”; 

k) Art. 5, alin 3, din Legea 197/01.11.2012, privind asigurarea calitatii in 

domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare: 

“(3) Acreditarea serviciilor sociale se realizeaza in baza standardelor minime de 

calitate, ce reprezinta cerintele minimale privind eficacitatea si eficienta 

activitatilor desfasurate in raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, 

rezultatele asteptate. Standardele minime de calitate, denumite in continuare 

standarde minime, constituie nivelul de referinta a calitatii serviciilor sociale, iar 

indeplinirea acestora este obligatorie si se atesta prin licenta de functionare. ” 

 

5. Documentele care stau la baza initierii proiectului de hotarare: 

- Evidentele contabile ale DAS care se tin pe conturi analitice distincte; 

- Numarul mediu al beneficiarilor in perioada  noiembrie 2019 – octombrie 

2020. 

 

 

 



6. Baza legala a proiectului de hotarare: 

- Legea 292/2011  legea asistentei sociale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Hotărârea nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale. 

- Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; 

- Ordinul 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor 

fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și 

altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru 

serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și 

cantinele sociale; 

- Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate 

pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii 

violenţei domestice 

- Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul 491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a 

persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale; 

- HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de 

hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si 

private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte 

cu dizabilitati si persoanelor varstnice; 

- Legea 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- H.G. Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate: 

 

a. Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Adapostului de noapte “Speranta” cu o 

capacitate de 50 locuri, se stabileste contributia lunara de intretinere in cuantum 

de 0 lei. Valoarea standardului/an/beneficiar este de  22479 lei, nu exista cuantum 

minim de cost stabilit de lege.  



b. Incepand cu cu 01.01.2021, in cadrul Centrului rezidential  de primire in regim 

de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi” cu o 

capacitate de 20 locuri, se stabileste contributia lunara de intretinere in cuantum 

de 0 lei. Valoarea standardului minim/an/beneficiar conform Anexei 5 a HG nr. 

426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale este de 

26775 lei. Personalul centrului si-a desfasurat activitatea in cadrul Centrului 

rezidential Sfanta Maria, inclusiv beneficiarii au fost gazduiti in aceeasi locatie. 

Centrul “ Impreuna vom reusi”  in perioada starii de urgenta a fost declarat centru 

de carantina iar salariatii au fost cazati in cadrul centrului pe perioada starii de 

alerta in vederea pastrarii masuri izolarii de 14 zile. 

c. Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Cantinei de ajutor social se modifica 

capacitatea de la 550(din care 400 persoane asistate pentru hrana calda si 150 

persoane asistate pentru hrana rece) la 500 (din care 300 persoane asistate pentru 

hrana calda si 200 persoane asistate pentru hrana rece), se stabileste valoarea 

standardului/an/beneficiar la 7826 lei. Contributia este calculata conform 

reglementarilor legale in vigoare, nu exista  standard minim de cost stabilit de 

lege.  

d. Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Centrului rezidential  de asistenta si 

reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria”cu 

o capacitate de 40 locuri, se stabileste costul mediu lunar de intretinere in 

cuantum de 5671 lei, dupa cum urmeaza: 

- o contributie lunara de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, 

pentru persoanele varstnice; 

- o contributie lunara de 10% din valoarea veniturilor personale lunare, 

pentru tinerii proveniti din institutiile de ocrotire; 

- o contributie lunara de 0% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru 

persoanele cu handicap.  

Valoarea standardului/an/beneficiar este de 68054 lei, nu exista cuantum 

minim de cost stabilit de lege.  

e. Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Caminului pentru persoane varstnice Sfanta 

Elena, cu o capacitate de 15 locuri, se stabileste costul mediu lunar de intretinere 

in cuantum de 5288 lei si cu o contributie lunara de 60% din valoarea veniturilor 

personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere. Valoarea 

standardului/an/beneficiar este de 63451 lei. Conform Anexei 3 a HG nr. 

426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale costul 

standard minim/an/beneficiar este  de 50554 lei pentru persoane varstnice 

incadrate in gradul IA, IB si IC, 34155 pentru persoane varstnice incadrate in 

gradul IIA, IIB si IIC  si 25738 pentru persoane varstnice incadrate in gradul IIIA, 

IIIB si IIIC.  



In cazul in care una dintre persoanele care datoreaza  contributie, nu are 

mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integral a 

ingrijirii in camin, diferenta pana la concurenta valorii integrale a contributiei 

lunare de intretinere se va plati de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice 

ingrijite in camin, care pot fi sotul, sotia sau copii acesteia;  

Daca persoana ingrijita in camin si sustinatorii legali ai acesteia nu au venituri, 

cheltuielile lunare de intretinere ale persoanei ingrijite se suporta din bugetul 

Consiliului Local al Municipiului Targoviste.  

f. Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati cu 

o capacitate 15 beneficiari/grupa/interval orar stabilit conform graficului zilnic, 

adica maxim 124 beneficiari/luna, se stabileste contributia lunara de intretinere 

in cuantum de 0 lei. Valoarea standardului/an/beneficiar este de   17173 lei, 

conform Anexei 1 HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale este 16631 lei.  

g. Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Centrului de zi pentru copii cu Autism si 

sindrom Down cu o capacitate 15 beneficiari/grupa/interval orar, adică maxim 60 

de beneficiari/lună, se stabileste contributia lunara de intretinere in cuantum de 0 

lei. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 17265 lei. Conform Anexei 1 a 

HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale 

este 16631 lei.   

h. Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Centrului de zi Arlechino cu o capacitate de 

25 beneficiari/grupa/interval orar, adica maxim 70 beneficiari/luna, se stabileste 

contributia lunara de intretinere in cuantum de 0 lei. Valoarea 

standardului/an/beneficiar este de 17878 lei. Conform Anexei 1 a HG nr. 

426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale costul 

standard minim/an/beneficiar este 16631 lei.  

i. Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Clubul de pensionari nr. 1 cu o capacitate de 

200 locuri, se stabileste contributia lunara de intretinere in cuantum de 0 lei. 

Valoarea standardului/an/beneficiar este de 15308 lei. Nu exista standard minim 

de cost pentru acest serviciu.  

j. Incepand cu 01.01.2021, in cadrul Biroului de ingrijire la domiciliu pentru 

persoane varstnice cu o capacitate de 100 locuri, se stabileste standardul minim 

de cost pe an dupa cum urmeaza:  

- Servicii de ingrijire la domiciliu, destinate persoanelor varstnice, incadrate 

in gradele de dependenta IA, IB si IC, potrivit grilei nationale de evaluare 

a nevoilor persoanelor varstnice, aprobata prin HG nr. 886/2000: 31200 

lei/an conform anexei 4 a HG nr. 426/2020; 

- Servicii de ingrijire la domiciliu, destinate persoanelor varstnice, incadrate 

in gradele de dependenta IIA, IIB si IIC, potrivit grilei nationale de 



evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, aprobata prin HG nr. 886/2000:  

23400 lei, conform anexei 4 a HG nr. 426/2020; 

- Servicii de ingrijire la domiciliu, destinate persoanelor varstnice, incadrate 

in gradele de dependenta IIIA, IIIB si IIIC, potrivit grilei nationale de 

evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, aprobata prin HG nr. 886/2000: 

15600 lei, conform anexei 4 a HG nr. 426/2020. Costul calculat pentru 

perioada mai 2019 – aprilie 2020. 

Contributia lunara de intretinere pentru beneficiarii Biroului de ingrijire la domiciliu 

se va calcula conform anexei nr. 1.  

Incepand cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr. 173/30.07.2020 si 

HCL nr. 136/28.05.2020. 

8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului 

de hoatarare: 

Preintampinarea dependentei sociale prin participarea activa a 

beneficiarului la sustinerea serviciilor sociale prin achitarea platii contributiei 

lunare. 

9. Sursele de finantare ale proiectului de hotarare: 

Sumele incasate cu titlu de contributie de intretinere lunara se fac 

venituri la bugetul local. Intreaga activitate a centrelor/serviciilor este 

sustinuta din bugetul local. 

10. Alte precizari legate de realizarea intereselor generale ale comunitatii si 

respecatarea normelor Comunitatii Europene: 

Aceste servicii sociale se acorda pe baza principiului solidaritatii 

sociale prin care comunitatea participa la sprijinirea persoanelor care nu isi 

pot asigura nevoile sociale pentru mentinerea si intarirea coeziunii sociale. 
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