
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la:   stabilirea contribu ţiei lunare de între ţinere datorat ă de 
persoanele vârstnice îngrijite în C ăminele Pentru Persoane Vârstnice din 

subordinea Direc ţiei Generale de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt 
şi/sau de sus ţinătorii legali ai acestora, precum şi modul de acoperire a 

costului mediu lunar de între ţinere 
 
Având în vedere: 
� expunerea de motive  nr. 4757/14.06.2010 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr. 4758/14.06.2010; 
� raportul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 

30788/11.06.2010, înaintat Consiliului Judeţean Olt cu adresa nr. 
30789/11.06.2010, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 
4733/11.06.2010; 
� raportul nr. 4759/14.06.2010 al Direcţiei Buget - Finanţe;  
� raportul nr. 5016/22.06.2010 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 

buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului; 
� raportul nr. 5020/22.06.2010 al Comisiei pentru administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 
� raportul nr. 5021/22.06.2010 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, 

activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
� raportul nr. 5022/22.06.2010 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie, servicii publice şi comerţ; 
� raportul nr. 5023/22.06.2010 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement ; 
� prevederile art. 24 şi art. 25, alin (5) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
� prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor 

metodologice pentru stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în 
căminele pentru persoane vârstnice; 
� prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 5/2010 cu privire la 

stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, 
îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2010; 



� prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată; 

 

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. d), alin (5) lit. a), punctul 2 şi art. 97, alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adopt ă prezenta h o t ă r â r e: 
 

Art.1. Se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele 
vârstnice îngrijite în căminele pentru persoane vârstnice din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi/sau de susţinătorii legali ai 
acestora, în sumă de 690 lei.  
 

Art.2. În cazul în care plata contribuţiei de întreţinere se datorează în 
totalitate sau parţial de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice, suma 
lunară datorată de susţinătorul legal se stabileşte utilizând următoarele intervale 
de venituri: 

Venitul mediu net lunar pe membru 
de familie 

- Lei - 

Contribuţia lunară de întreţinere - % 
din cuantumul contribuţiei lunare de 

întreţinere rezultată din calcul 
până la 600 scutit 
între 601 - 750 20% 
între 751 - 900 40% 
între 901 - 1050  60% 
între 1051 - 1200 80% 
Peste 1200 100% 

 
Art.3. În toate situaţiile în care veniturile persoanelor vârstnice îngrijite în 

Căminele Pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau ale susţinătorilor legali ai 
acestora sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreţinere, 
sumele necesare completării diferenţelor se asigură din bugetul judeţului Olt. 

 

Art.4.  Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.07.2010 şi se 
comunică Direcţiei Buget – Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
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