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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a  

persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor 
persoane decât persoana vârstnică îngrijită în căminul Complexului de  

Servicii pentru Persoane Vârstnice " Alexandru Marghiloman " 
 Buzău 

 
  

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară : 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 35CLM/2016, prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de 
întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în căminul Complexului de Servicii 
pentru Persoane Vârstnice " Alexandru Marghiloman " Buzău ;    

- raportul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice                 
"Alexandru Marghiloman" Buzău, auditul Compartimentului Audit Public Intern, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local al Municipiului 
Buzău;  

- prevederile art. 24 şi 25 din Legea nr. 17/2000 (**republicată**) 
(*actualizată*),privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice .   

In temeiul art. 36, alin (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-2), art. 45, alin. (1),  şi art. 
115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.– Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor 
vârstnice îngrijite în căminul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice 
" Alexandru Marghiloman " Buzău pentru anul 2016 la nivelul costului mediu 
lunar de întreţinere calculat la nivelul cheltuielilor efectuate în anul 2015, de 
1985 lei beneficiar/lună, conform anexei nr. 1. 

  Art.2.- Se aprobă stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere  în 
sarcina altor persoane decat persoana vârstnică îngrijită în cămin ( susţinători 
legali ), în situaţia în care acestea nu au venituri proprii sau veniturile pe care le 
au, sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei, conform modului de 
calcul care face parte integrantă  din prezenta hotarare, a persoanelor vârstnice 
îngrijite în Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru 
Marghilo-man" Buzău, conform anexei nr. 2. 



 
Art.3.– Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art.4.– Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 24/2007 a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău se abrogă.  
Art.5. – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 

Venituri şi Cheltuieli şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi 
Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice " Alexandru 
Marghiloman" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 
 

PRESEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Fănică Bârlă 

 
 
 
 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                          SECRETARUL 

                                                                         MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                         Ştefan Nedelcu 

 
 
 
 
 

 
Buzau,  25  februarie  2016          
Nr. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de  25 februarie , cu respectarea prevederilor art.45, alin.(1), 
lit.a) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ,republicată şi 
actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, - abţineri, şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 



 
                                                                                      
                                                                          
                                                                                ANEXA nr. 1 
                                                           la Hotărârea nr. 30  din 25 februarie 2016   
                                                            a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 
 
 

COSTUL MEDIU LUNAR  
de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în căminul  

Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice 
 " Alexandru Marghiloman " Buzău 

  
 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumire indicator 

Cod 
indicator 

Cost mediu 
2015 

beneficiar/ 
lună 

Cost mediu 
2015 

beneficiar/ 
an 

1 Bunuri şi servicii 20 1.985 23.820 

2 Bunuri şi servicii (chelt.întreţ.) 20.01 1.114 13.366 

3 Reparaţii curente 20.02 208 2.490 

4 Hrană 20.03 498 5.976 

5 Bunuri de natura obiectelor de 
inventar (echipam.+cazarm.) 

20.05 117 1.406 

6 Alte cheltuileli cu bunuri si 
servicii 

20.30 48 582 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     ANEXA nr. 2 
                                                              la Hotărârea nr. 30 din 25 februarie 2016 
                                                               a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 
 
 

 
CUANTUMUL CONTRIBUŢIEI DE ÎNTREŢINERE 

 în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în cămin 
 
 
 

  
 

Venitul mediu net lunar pe 
o persoana ( lei ) 

Contribuţia lunară ( % din 
cuantumul contribuţiei de 

întreţinere rezultată din calcul) 

782 * - 1.000 30 % 

1.001 - 1.500 60 % 

1.501 - 2.000 80 % 

peste 2.000 100 % 

 
 
* Potrivit art.8 din Hotararea nr. 978 din 16 decembrie 2015, privind 

aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a 
nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileste 
contribuț ia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 
persoanelor vârstnicedin centrele rezidenţiale, cuantumul venitului lunar pe 
membru de familie de la care susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice 
îngrijite în cămine au obligaţia să plătească diferenţa pană la concurenţa 
valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, prevăzută la art.25 
alin.(5) lit. a) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, este de 782 
lei. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


