
HOTARAREA NR. 14

Din data de 26.lll.2112l

PRIVIND APROBAREA COSTULUI TUF]DII.' LUNAR DE INTRETINERE PENTRU ANUL
2O2I SI A CUANTUNIUI,UI CONTRIBUTIEI I,UNARE DE INTRETINERE A UNEI
PERSOANE LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE BLAJ PENTRU ANUI,
202t

U.A.T. BLAJ - CONSILIUL LOCAL
Piata 18.18 nr.l6. cod 5 I 5400. judetul.Alba

tcl: 0258 -? l0l l0: tax: 0258-71(D l.l
e-m!il : piluis[liu]gls!!1l!

Consiliul local al municipiului Blaj, intrunit in qedinll ordinari in data de 26 ianuarie 2021;
Luand in dezbatere Proiectul de hotarare, privind aprobarea costului mediu lunar de

intretinere pentru anul 2021 si a cuantumului contributiei lunare de intretinere a unei persoane la
Caminul pentru Persoane Varstnice Blaj pentru anul 2021;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 83/20,01.2021 intocmit de catre Caminul
pentru persoane varstnice Blaj prin care se propune privind aprobarea costului mediu lunar de
intretinere si a cuantumului contributiei de intretinere pentru persoanele asistat in cadrul
Ciminului pentru Persoane V6rstnice Blaj, pentru anul 2021

Analizand Nota de fundamentare nr. 81120.01.2021 si expunerea de motive
nr. 82120.01.2O21 a Caminului pentru persoane varstnice Blaj , prin care se propune aprobarea
costului lunar (cheltuielile lunare de intretinere ) a unei persoane la Caminul pentru Persoane
Varstnice Blaj pentru anul 2021 ;

Avdnd in vedere raportul de avizarel aprobare al proiectului de hottrrire
nr. 168l l2l.Ol.202l aprobat de Primarul municipiului Blaj;

LuAnd act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Blaj;

Cunoscand prevederile art. 24 si 25 din Legea nr. l7l2000 privind asistenJa sociall a
persoanelor varstnice, republicatS, cu modificlrile gi completirile ulterioare din OUG nr.3412016
pentru modificarea si completarea legii nr. l7l20ft), ale art. 102 din Legea nr.292l20ll a asistenlei
sociale, cu modificirile qi complettrrile ulterioare, ale art. 3( I ) din Legea nr. 27-1l2fi)6 privind
frnanlele publice locale, cu modificlrile qi completirile ulterioare, ale art. l, 2 9i ale anexei la
Hotiraea Guvernului nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al aloca(iei zilnice de hranA
pentru consumurile colective din instituliile Si unitllile publice gi private de asisten(tr socialtr
destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilittrli qi persoanelor varstnice gi ale art.
3 9i pe cele ale anexei nr. 3 din Hotirarea Cuvernului nr.42612O2O privind aprobarea standardelor
minime de cost pentru serviciile sociale gi a nivelului venitului lunar pe membru de familie pe baza
clruia se stabilegte contribufia lunari de intre(inere datoratl de cltre sustinitorii legali ai



persoanelor varstnice din centrrle rezidenliale cat si prevederile OU(i nr,90/2017 privind unele
masuri fiscal-bugetare , modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor
termene,prevederile art. 516,, art. 519, art. 529(1) si (3) si art. 5-1093) din Legea nr. 28712009- Codul
Civil republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

In conformitate cu prevederile art.l29 alin (l), alin(2)lit d, coroborat cu alin (7) lit n)
din OUG nr.5712019 Codul Administrativl

in temeiul prevederilor art.l29 alin.( I ). alin. (2) lit.d), alin.(7) tit.n) precum si ale art.l3-l -
140 din OLlC.nr.57l2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL N'IUNICIPIULUI BLAJ
HOTARASTE:

Art.l.- Consiliul local al municipiului Blaj aproba pentruanul 2021, costul mediu lunarde
intretinere pentru persoana asistata in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Blaj , in
functie de gradul de dependenta a persoanelor varstnice asistate, dupa cum urmeaza :

- pentru persoanele care nu sunt dependente in cuantum de 2145 lei/asistat/luna.
- pentru persoanele semidependente in cuantum de 28,17 lei/asistat/luna
- pentru persoanele dependente in cuantum de 4213 lei/asistat/luna.

Art. 2- Consiliul local al municipiului Blaj aproba pentru anul 2021 , contributia lunara de
intretinere pentru persoana asistata in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Blaj, in
functie de gradul de dependenta a persoanelor varstnice asistate, dupa cum urmeza :

- pentru persoanele care nu sunt dependente in cuantum de 2145 lei/asistat/luna,
- pentru persoanele semidependente in cuantum de 28,17 lei/asistaUluna
- pentru persoanele dependente in cuantum de 4213 lei/asistaUluna.
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Art.3.- Consiliul local al municipiului Blaj aproba pentru persoanele varstnice
institutionalizate precum si pentru sustinatorii legali ai acestora urmatoarea modalitate de plata

(l) Beneficiarii institu$onaliza(i in Clminul pentru Persoane Vdrstnice Blaj datoreazl
contribu(ia lunarl de intreJinere in cuantum de 607c din valoarea veniturilor personale lunare,
flri a se deplgi costul mediu lunar de intrelinere aprobat ;i nici contribu{ia stabilitl pentru fiecare
categorie de beneficiari prin prezenta hotd16re.

(2) in cazul in care beneficiarul institulionalizat nu are venituri proprii ori acestea sunt mai
mici decht contribufia lunarl de intrelinere stabilitl, plata acesteia se datoreazl in totalitate sau
parfial, dupl caz, de susJintrtoruusus(inltorii legal/legali care realizeaztr venit lunar net, pe
membru de familie, mai marr de l3E6 lei, in urmltoarea ordine de obligart la plati: sof $i solie,
rudele in linie dreaptn, frafi qi surori, precum gi celelalte persoane anume prevlzute de lege.

(3) Contribufia susJinitorilor legali ai persoanelor institufionalizate in Ciminul pentru
Persoane VArstnice Blaj se stabilegte in urmtrtoarele procente:



2787-2986

1587- 1786 zo

1787-1986 .10

1987-21E6 J()

2187-2186 50

2-1E7-2586 60

2587-2786 70

ll0

29E7-.1186 90

I (X)

(4) La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susfinltorilor legali, se procedeazi
dupl cum urmeaz5:

a) din veniturile nete lunare ale sus(inltorilor legali se scad eventualele obligalii legale de
intrelinere, aflate in executarei

b) suma rlmasl se imparte Ia numlrul membrilor de familie pe care sustintrtorii legali ii au
efectiv in intre{inere.

(5) La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al sus{initorilor legali se iau in calcul
veniturile salariale sau asimilate salariilor, veniturile din pensii de orice naturl, indiferent de
fondurile din care se plStesc acestea, veniturile din indemnizalii sau din alte drepturi acordate
potrivit legii, precum 9i din alte surse cu caracter permanent.

Nu se iau in calcul urmltoarele categorii de venituri:

a) indemnizatia pentru inso(itor care se acordi persoanelor incadrate in gradul I de
invaliditate;

b) indemnizafia lunari acordati adultului cu handicap vizual grav pentru plata
insolitorului acordatl in baza Legii nr. 14812006 privind protectia qi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicati, cu modificlrile pi completlrile ulterioarei

c) indemnizatia lunarl qi bugetul personal complementar acordate in baza Legii nr.
44812006 privind protec(ia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicattr, cu
modificirile gi completlrile ulterioare;

d) indemnizafia lunarl acordatl persoanelor cu handicap grav in baza art. 42 alin. (4) din
Legea nr. 44812006 privind proteclia 5i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
republicatl, cu modificirile gi completlrile ulterioare;

e) ajutorul social acordat in baza l-egii nr.4161200l privind venitul minim garantat, cu
modifi cI rile gi completlrile ulterioare;

0 aloca{ia pentru copii acordati in baza Legii nr.6111993 privind alocalia de stat pentru
copii, republicati, cu modificlrile qi completirile ulterioare;

g) indemnizalia de creqtere a copilului;

h) tichetele de masi, indemnizafia de hrantr, prevlzuti de Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plltit din fonduri publice, cu modificlrile qi completlrile ulterioarr,
precum qi drepturile de hranl acordate in temeiul Ordonanlei Guvernului nr. 2611994 privind

-1187 sau mare mare

_.1I

]-



drepturile de hranl, in timp de pace, ale personalului din sectorul de apirare na(ionali, ordine
publicl ;i siguran{[ na(ionali, republicatl, cu modificlrile Ei completirile ulterioare;
i) sporul pentru condi(ii deosebite de munci, acordat in conformitate cu prtvederile legale.

(6)Prevederile alin. (4) ii (5) se aplicl in mod corespunzltor qi pentru stabilirea venitului
lunar al persoanei v6rstnice ingrijite in cImin.

(7)Sustinltorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribufia lunard integrall printr-
un angajament de platl. DacI prin aplicarea cotei previzute la alin, ( I ) se acoperl valoarea totall
a contribufiei lunare, suslinltorii legali nu mai sunt tinuli de obliga(ia susfinerii pli(ii diferenlei
de contribulie.

(8)Cuantumul sumei care se poate incasa de la susfinltorul legal in urma aplicirii procentelor
prevlzute la alin. (-l), nu poate deplqi o cincime din venitul mediu net lunar al sus{inltorului legal
obligat la plati pentru un beneliciar ingrijit in cimin, o pltrime pentru doi beneficiari ingrijili in
clmin qi o treime pentru trei sau mai mulli beneficiari ingriji(i in cimin. Contribu(ia sus(initorului
legal impreuni cu intretinerea stabiliti prin hotirire judecltoreasci li datorati copiilor sau altor
persoane, nu va putea deplqi jumitate din venitul net al celui obligat la platl.

(9) In cazul in care din lipsa mijloacelor financiare nu este posibila acoperirea integrala a
contributiei lunare, contributia lunara se stabileste la nivelul sumelor ce pot fi efectiv incasate de
la persoanele obligate la plata.

(10) Persoanele varstnice fara venituri si sustinatorii legali ce nu pot achita contributia de
intr€tinere lunara datorata, va fi suportata de la bugetul local.

Art.4.- Caminul Pentru Persoane Varstnice Blaj, Serviciul de Asistenta Sociala din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj, vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

Art.5.-Prezenta hotarare sa va comunica Institutiei Prrfectului - judetul Alba, Primarului
municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj, Serviciul de Asistenta Sociala,
Caminul Pentru Persoane Varstnice Blaj.

Art.6. a) Prezenta hotlrire se va supune controlului de legalitate exercitat de Prefect, in
condiJiile OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

b) Prezenta hotirAre poate fi contestati in termenele, condiliile gi la instanla
competentil, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului
administrativ nr. 554 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.7.-Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 19 voturi << pentru > valabil
exprimate din totalul de l9 consilieri locali.
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