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HOTĂRÂREA NR.19 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2020 și a cuantumului contribuției 

de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2021, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.325/02.12.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobarea al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.67296/02.12.2020; 

• Raportul de specialitate al Direcției Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al 

Primăriei Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.71225/18.12.2020; 

• Prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu 

modificările și 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, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei 

Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.b) și alin.(2), art.139 alin.(1), 

art.196 alin.(1), lit.a), art.240 și  art.243 alin.(1) lit.a) prin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru anul 2020 datorat de persoanele vârstnice îngrijite 

în cămin și/ sau susținătorii legali, în cuantum de: 

• costul mediu lunar de întreținere pentru persoane independente (IIIA, IIIB, IIIC) – 3.403 lei; 

• costul mediu lunar de întreținere pentru persoane semidependente (IIA, IIB, IIC) – 3.580  lei; 

• costul mediu lunar de întreținere pentru persoane dependente (IA, IB, IC) – 4.213  lei. 

 

Art.2 Se aprobă contribuția lunară de ȋntreţinere pentru anul 2020 datorată de persoanele vârstnice îngrijite 

în cămin și/ sau susținătorii legali, în cuantum de: 

• contribuție de întreținere pentru persoanele independente  (IIIA, IIIB, IIIC) – 2.487,90 lei; 

• contribuție de întreținere pentru persoanele semidependente (IIA, IIB, IIC)  – 2.493,95 lei; 

• contribuție de întreținere pentru persoanele dependente (IA, IB, IC)              – 2.496,61 lei.    

 

 - calculul contribuției de întreținere a persoanelor vârstnice care au venituri proprii 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. 
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Art.3 Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către 

susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează venit lunar, pe membru de 

familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,  

stabilit potrivit legii: 

 

 - la stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali se procedează după cum 

urmează: 

 a) din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligaţii legale de 

întreţinere, aflate în executare; 

 b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv 

în întreţinere; 

 Categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie 

ale aparținătorilor, sunt veniturile cu caracter de regularitate, astfel: 

 - venituri din sistemul public de pensii conform Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, 

pensia anticipată parțială, pensia de invaliditate, pensia de urmaș; 

 - venituri din sistemul pensiilor militare de stat conform Legii nr.223/2015 privind pensiile militare 

de stat, cu modificările și completările ulterioare, astfel: pensia de serviciu pentru limită de vârstă, pensia 

de serviciu anticipată, pensia de serviciu anticipată parțială, pensia de invaliditate, pensia de urmaș; 

 - venituri din pensiile de serviciu acordate conform Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților 

și al senatorilor, republicată; 

 - venituri din pensiile de serviciu acordate conform Legii nr.94/1992 privind organizarea și 

funcționarea Curții de Conturi, republicată; 

 - venituri din pensiile de serviciu acordate conform Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor 

și procurorilor, republicată; 

 - venituri din pensiile de serviciu acordate conform Legii nr.567/2004 privind statutul personalului 

auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului 

care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice; 

 - venituri din pensiile de serviciu acordate conform Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului 

aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - venituri din pensiile acordate conform Legii nr.216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu 

membrilor Corpului diplomatic și consular al României; 

 - venituri din salarii sau asimilate salariilor. 

 

Art.4 Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/ sau a 

susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de 

reprezentantul său legal, după caz, şi/ sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu 

executoriu.  

 Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili şi prin 

hotărâre judecătorească.  

 

Art.5 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, 

conform prevederilor art.24 alin.(2) din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.6 Contribuția se achită lunar în perioada 26 – 30/ 31 la casieria Primăriei Municipiului Mangalia sau 

prin ordin de plată în contul nr.RO06TREZ23321330250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului 

Mangalia, beneficiar Municipiul Mangalia, C.U.I. 4515255. 

 

Art.7 Începând cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.51/04.05.2018 privind 

aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2018 pentru persoanele instituționalizate în 

cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia. 
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Art.8 Se mandatează Serviciul Administrare Centre/ Direcția Asistență Socială Mangalia din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mangalia, pentru ducerea la îndeplinire a prezentului 

act administrativ. 

 

Art.9 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor 

de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului 

– Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi 

adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

MANGALIA 

DATA: 29.03.2021 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  

 

 


