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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de 
întreținere datorată de  persoanele vârstnice care dispun de venituri 
proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din 

subordinea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai acestora, 

pentru anul 2020 
 
 

 Referatul de aprobare propune stabilirea contribuției lunare de 
întreținere datorată de  persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii 
și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea 
Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  și/sau de 
susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2020. 
  Persoanele vârstnice au dreptul la asistență socială, potrivit 
dispozițiilor Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în raport cu 
situația socio-medicală și cu resursele economice de care dispun. 
 Unul din serviciile sociale furnizate de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt persoanelor vârstnice este 
îngrijirea într-un cămin pentru persoane vârstnice, instituție de asistență 
socială care asigură condiții corespunzătoare de găzduire și de hrană, 
îngrijiri medicale, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie și de 
petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică. 
      La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt funcționează în prezent 2 cămine pentru persoane vârstnice, situate în 
localitățile Slatina și Fălcoiu, având o capacitate totală de 100 locuri.  
         Astfel,  Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului 
Olt a transmis cu adresa nr.1541/13.01.2020, înregistrată  la Consiliul 
Județean  Olt sub nr.285 /15.01.2020, raportul nr. 1542/13.01.2020 privind 
propunerile direcției referitoare la stabilirea contribuției lunare de întreținere 
datorată de persoanele vârstnice care  dispun de  venituri proprii  și sunt  
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îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice  din subordinea  Direcției  
Generale  de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și/sau de 
susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2020. 

Conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr.17/2000 privind 
asistența socială a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările și 
completările ulterioare „persoana vârstnică îngrijită în căminul organizat 
potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai acesteia, care dispun 
de venituri proprii, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de 
întreţinere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe efectuate 
potrivit dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreţinere, precum 
şi a veniturilor persoanei vârstnice şi, după caz, a susţinătorilor legali ai 
acesteia”. 

Potrivit dispozițiilor art. 25 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 17/2000 
republicata, cu modificările și completările ulterioare, acoperirea valorii 
integrale a contribuției lunare se stabilește astfel: 

”a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin 
datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din 
valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar 
de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin; 

b) 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 decat valoarea netă a salariului de bază minim brut pe 
țară garantat în plată, stabilit potrivit legii”. 

Prin urmare, contribuția lunară de întreținere se stabilește față de 
reperul costul mediu lunar de întreținere. 

Costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoana varstnica ingrijita 
in Caminele pentru persoana varsnice din subordinea Direcției  Generale  
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt se stabileste anual de catre 
Consiliul Judetean Olt,in conditiile art.25 din Legea nr. 17/2000 republicata, 
cu modificările și completările ulterioare „în funcţie de gradul de 
dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite”, pentru anul 2020 rezultand un 
cost mediu lunar de 4.019 lei pentru gradul I, 4.010 lei pentru gradul II si 
3.997 lei pentru gradul III, conform Raportului Direcției  Generale  de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.1499/13.01.2020 privind 
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică 
îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2020. 

 Conform prevederilor art. 93 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 
102 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare 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 
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rezidenţiale, stabilită de către autorităţile administraţiei publice locale sau 
furnizorii privaţi care le administrează, astfel încât să nu afecteze veniturile 
considerate a fi minim necesare vieții curente a persoanei/persoanelor 
obligate la întreținere, precum și a copiilor acesteia/acestora. 
 Conform art.49 alin. (2) lit. a) din Legea nr.292/2011, cu modificările 
și completările ulterioare „procesul de evaluare complexă urmăreşte, în 
principal, următoarele aspecte:   
   a) evaluarea capacităţilor fizice, mentale şi senzoriale pentru încadrarea 
în grade de dizabilitate, invaliditate sau dependenţă […]”. 
        Contribuția lunară de întreţinere pentru anul 2020, se stabileşte în 
funcţie de cheltuielile de întreţinere, pentru hrană şi gospodărire, obiecte 
de inventar, echipament şi cazarmament, materiale igienico-sanitare, pe 
anul 2019, calculate de către Serviciul contabilitate-salarizare din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, raportate 
la numarul de beneficiari din caminele pentru persoane varstnice din 
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt, rezultand o contributie lunara de intretinere, stabilita individualizat în 
funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice, după cum 
urmează: 
 

Gradul de dependență Contribuția lunară de întreținere 

Gradul I 945 lei 

 Gradul II 937 lei 

  Gradul III 924 lei 

 
Contribuția lunară de întreținere actuală este în cuantum de 880 lei 

pentru gradul I de dependență, 866 lei pentru gradul II de dependență, 
respectiv 857 lei pentru gradul III de dependență, fiind stabilită prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.3/31.01.2019.   
  Conform prevederilor art.25 alin. (51), (52) și (53) din Legea 
nr.17/2000, republicata, cu modificările și completările ulterioare, cităm:   

      „ (51) La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al 
susţinătorilor legali se procedează după cum urmează:   

   a) din veniturile nete lunare ale susţinătorilor legali se scad 
eventualele obligaţii legale de întreţinere, aflate în executare;   

   b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe 
care susţinătorii legali îi au efectiv în întreţinere.   

       (52)  Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului 
lunar pe membru de familie se stabilesc prin hotărâre a consiliului 
local/judeţean, cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare.   

      (53)   Pentru stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în 
cămin, prevederile alin. (51) şi (52) se aplică în mod corespunzător”.  
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Având în vedere cele mai sus menţionate, se propun următoarele: 
a) stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele 

vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru 
Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru 
anul 2020, individualizat in funcție de gradul de dependență al persoanei 
vârstnice, după cum urmează: 

 

Gradul de dependență Contribuția lunară de întreținere 

Gradul I 945 lei 

 Gradul II 937 lei 

  Gradul III            924 lei 

 
 b) categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe 
membru de familie în vederea acoperirii contribuției lunare de întreținere 
sunt: veniturile nete provenite din salarii si din alte drepturi salariale, pensii, 
ajutoare și indemnizații acordate potrivit legii, veniturile agricole, din vânzări 
și închirieri de locuințe și terenuri, din prestări de servicii, precum și orice 
alte venituri realizate, mai puțin cele exceptate în mod expres de lege. 
 Fața de cele prezentate, precizez că proiectul de hotărâre cu privire 
la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele 
vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru 
Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 
2020, îndeplineşte condiţiile legale şi propun aprobarea acestuia în forma 
prezentată. 
  
 

 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE 

 CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 
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Nr. 4/14.01.2020 
 
 

 
 

                                                                                             PROIECT 
            

 
     HOTĂRÂRE  

  
cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de 

persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt 
îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  

și/sau de susținătorii legali ai acestora, 
 pentru anul 2020 

 

 
 Având  în vedere : 
➢ referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Olt 

nr.356/14.01.2020; 
➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt nr.1542/13.01.2020, comunicat cu adresa nr. 
1541/13.01.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
285/13.01.2020; 

➢ prevederile art. 24 și art. 25 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

➢ prevederile art. 93 alin. (2) și art. 102 din Legea asistenței sociale 
nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. 
b), art. 182 alin. (1) și alin.(4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și  art. 
196   alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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           Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 Art.1. (1)  Se stabileşte contribuția lunară de întreținere datorată 
de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite 
în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  și/sau de 
susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2020, individualizat în funcție 
de gradul de dependență a persoanei vârstnice, după cum urmează: 
 

Gradul de dependență Contribuția lunară de întreținere 

Gradul I 945 lei 

 Gradul II 937 lei 

  Gradul III 924 lei 

              
                  (2) Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea 
venitului lunar pe membru de familie în vederea acoperirii contribuției 
lunare de întreținere sunt:  veniturile nete provenite din salarii si din alte 
drepturi salariale, pensii, ajutoare și indemnizații acordate potrivit legii, 
veniturile agricole, din vânzări și închirieri de locuințe și terenuri, din 
prestări de servicii, precum și orice alte venituri realizate, mai puțin cele 
exceptate în mod expres de lege. 

 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, 
Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale 
de Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt, pentru aducere la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt. 

                                        
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE 

 CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
                                        Marius OPRESCU             

   
                              
                 

               Avizat, 
                                                    Secretarul General al Județului Olt 

                                                     Marinela-Elena ILIE 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                             
DIRECȚIA  ECONOMICĂ,  BUGET - FINANŢE 
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE ȘI TAXE 
Nr.359/14.01.2020                                                                            

 
                                                                                      APROB, 
 PREȘEDINTE 

                                                                               Marius OPRESCU 
 
 
 

                                                                               AVIZAT, 
              VICEPREŞEDINTE 
                                                                                      Ioan CIUGULEA 
  

 
RAPORT  

la proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de 
întreținere datorată de  persoanele vârstnice care dispun de venituri 
proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai acestora, 

 pentru anul 2020 
 

 Persoanele vârstnice au dreptul la asistență socială, potrivit 
dispozițiilor Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în raport cu 
situația socio-medicală și cu resursele economice de care dispun. 
 Unul din serviciile sociale furnizate de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt persoanelor vârstnice este 
îngrijirea într-un cămin pentru persoane vârstnice, instituție de asistență 
socială care asigură condiții corespunzătoare de găzduire și de hrană, 
îngrijiri medicale, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie și de 
petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică. 
      La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt funcționează în prezent 2 cămine pentru persoane vârstnice, situate în 
localitățile Slatina și Fălcoiu, având o capacitate totală de 100 locuri.  
         Astfel,  Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului 
Olt a transmis cu adresa nr.1541/13.01.2020, înregistrată  la Consiliul 
Județean  Olt sub nr.285 /15.01.2020, raportul nr. 1542/13.01.2020 privind 
propunerile direcției referitoare la stabilirea contribuției lunare de întreținere 
datorată de persoanele vârstnice care  dispun de  venituri proprii  și sunt  
îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice  din subordinea  Direcției  
Generale  de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și/sau de 
susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2020. 
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Conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr.17/2000 privind 
asistența socială a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările și 
completările ulterioare „persoana vârstnică îngrijită în căminul organizat 
potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai acesteia, care dispun 
de venituri proprii, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de 
întreţinere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe efectuate 
potrivit dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreţinere, precum 
şi a veniturilor persoanei vârstnice şi, după caz, a susţinătorilor legali ai 
acesteia”. 

Potrivit dispozițiilor art. 25 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 17/2000 
republicata, cu modificările și completările ulterioare, acoperirea valorii 
integrale a contribuției lunare se stabilește astfel: 

”a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin 
datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din 
valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar 
de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin; 

b) 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 decat valoarea netă a salariului de bază minim brut pe 
țară garantat în plată, stabilit potrivit legii”. 

Prin urmare, contribuția lunară de întreținere se stabilește față de 
reperul costul mediu lunar de întreținere. 

Costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoana varstnica ingrijita 
in Caminele pentru persoana varsnice din subordinea Direcției  Generale  
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt se stabileste anual de catre 
Consiliul Judetean Olt,in conditiile art.25 din Legea nr. 17/2000 republicata, 
cu modificările și completările ulterioare „în funcţie de gradul de dependenţă 
al persoanei vârstnice îngrijite”, pentru anul 2020 rezultand un cost mediu 
lunar de 4.019 lei pentru gradul I, 4.010 lei pentru gradul II si 3.997 lei 
pentru gradul III, conform Raportului Direcției  Generale  de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt nr.1499/13.01.2020 privind stabilirea 
costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în 
căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2020. 

 Conform prevederilor art. 93 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 
102 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare 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, astfel încât să nu afecteze veniturile 
considerate a fi minim necesare vieții curente a persoanei/persoanelor 
obligate la întreținere, precum și a copiilor acesteia/acestora. 
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 Conform art.49 alin. (2) lit. a) din Legea nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare „procesul de evaluare complexă urmăreşte, în 
principal, următoarele aspecte:   
   a) evaluarea capacităţilor fizice, mentale şi senzoriale pentru încadrarea 
în grade de dizabilitate, invaliditate sau dependenţă […]”. 
        Contribuția lunară de întreţinere pentru anul 2020, se stabileşte în 
funcţie de cheltuielile de întreţinere, pentru hrană şi gospodărire, obiecte de 
inventar, echipament şi cazarmament, materiale igienico-sanitare, pe anul 
2019, calculate de către Serviciul contabilitate-salarizare din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, raportate la 
numarul de beneficiari din caminele pentru persoane varstnice din 
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt, rezultand o contributie lunara de intretinere, stabilita individualizat în 
funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice, după cum 
urmează: 
 

Gradul de dependență Contribuția lunară de întreținere 

Gradul I 945 lei 

 Gradul II 937 lei 

  Gradul III 924 lei 

 
Contribuția lunară de întreținere actuală este în cuantum de 880 lei 

pentru gradul I de dependență, 866 lei pentru gradul II de dependență, 
respectiv 857 lei pentru gradul III de dependență, fiind stabilită prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.3/31.01.2019.   
  Conform prevederilor art.25 alin. (51), (52) și (53) din Legea 
nr.17/2000, republicata, cu modificările și completările ulterioare, cităm:   

      „ (51) La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al 
susţinătorilor legali se procedează după cum urmează:   

   a) din veniturile nete lunare ale susţinătorilor legali se scad 
eventualele obligaţii legale de întreţinere, aflate în executare;   

   b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care 
susţinătorii legali îi au efectiv în întreţinere.   

       (52)  Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului 
lunar pe membru de familie se stabilesc prin hotărâre a consiliului 
local/judeţean, cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare.   

      (53)   Pentru stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în 
cămin, prevederile alin. (51) şi (52) se aplică în mod corespunzător”.  

Având în vedere cele mai sus menţionate, se propun următoarele: 
a) stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele 

vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru 
Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 
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2020, individualizat in funcție de gradul de dependență al persoanei 
vârstnice, după cum urmează: 

 

Gradul de dependență Contribuția lunară de întreținere 

Gradul I 945 lei 

 Gradul II 937 lei 

  Gradul III            924 lei 

 
 b) categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe 
membru de familie în vederea acoperirii contribuției lunare de întreținere 
sunt: veniturile nete provenite din salarii si din alte drepturi salariale, pensii, 
ajutoare și indemnizații acordate potrivit legii, veniturile agricole, din vânzări 
și închirieri de locuințe și terenuri, din prestări de servicii, precum și orice 
alte venituri realizate, mai puțin cele exceptate în mod expres de lege. 

 Față de cele prezentate, precizăm că proiectul  de hotărâre cu privire 
la stabilirea contribuției lunare de întreţinere datorată de persoanele 
vârstnice care dispun  de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru 
Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 
2020, îndeplineşte condiţiile legale şi se propune aprobarea acestuia în 
forma prezentată. 
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