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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la aprobarea de 
taxe speciale şi contribuții lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de 

Asistenţă Socială Orăştie 
 

 

 Subsemnatul Stănculea Doinel Gabriel Victor, șef CRVO, analizând costul mediu 

lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice care beneficiază de servicii rezidențiale în 

cadrul Centrului Rezidențial pentru Vârstnici Orăștie al Direcției Publice de Asistență 

Socială Orăştie, am constatat că, prețurile alimentelor și materialelor necesare întreținerii 

au crescut, în perioada ian. – mai. 2022, cu peste 30%, iar al energiei cu peste 200%, motiv 

pentru care nu ne mai încadrăm în costurile impuse prin H.C.L. nr. 209/2019 de modificare 

a H.C.L. 99/2009 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și 

a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția 

lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidențiale. Consider necesară modificarea  art.2 al HCL nr. 99/2009 privind 

aprobarea de taxe speciale  şi contribuții lunare pentru unele servicii prestate de Direcția 

Publică de Asistență Socială Orăştie, care va avea următorul cuprins :  

(1)  - Costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice care beneficiază 

de servicii rezidențiale în cadrul Centrului Rezidențial pentru Vârstnici Orăștie al Direcției 

Publice de Asistență Socială Orăştie este de 1400 lei/persoană/lună.  

(2)  -    Contribuția lunară de întreținere a fiecărei persoane vârstnice internate este 

de 1400 lei/lună şi nu poate depăşi 60 % din valoarea veniturilor personale lunare. 

(3)  - Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de 

întreținere, se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în 

centru, dacă realizează venit lunar pe membru de familie mai mare decât venitul minim 

brut pe economie. 

(4) - Costul lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice care nu au domiciliul în 

municipiul Orăştie si care beneficiază de servicii rezidențiale în cadrul Centrului Rezidential 

pentru Vârstnici Orastie al Directiei Publice de Asistență Socială Orăştie este de 1.600 

lei/persoană/lună“. 
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