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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
RO$IORI| DE VEDE

HOTARARE

Privind: stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Cdminul de
Bdtrdni < Sf. Teodor > gi a costului mediu lunar de intrefinere pentru persoanele
vdrstnice ingrijite in centrul rezidenfial, pentru anul2O17.

Consiliul Local al Municipiului Roqiorii de Vede, judelul Teleorman, Intrunit in sedinfa
ordinari Tn data de 26 ianuarie 2017,

Avind in vedere:

- expunerea de motive a Primarului?nregistratd la nr. 1584 din 20 ianuarie 2017;
- prevederile art. 24-25 din Legea nr.1712000 privind asistenfa sociald a persoanelor

vdrstnice, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, referitoare la modalitatea de
stabilire a costului mediu lunar de intre[inere pentru persoanele vArstnice ingrijite in cdmine;

- prevederile HGR nr. 978/16.12.2015 privind aprobarea standardelor minime de
cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza ciruia se
stabilegte contribulia lunard de intrelinere datoratd de citre suslindtorii legali ai persoanelor
vdrstnice din centrele rezidenfiale;

- prevederile HCL nr. 22 din 28.O7.2016 privind aprobarea Regulamentului de
organizare gifunclionare a serviciului social cu cazarc,,Cdminul de bdtrdni Sf. Teodor";

- raportul de specialitate al $efului Serviciului Public de Asistenla Sociald qi Autoritate
Tutelard prin care se justificd necesitatea stabilirii standardului minim de cost pentru serviciul
social prestat prin Ciminul de Bdtrdni < Sf. Teodor > si a costului mediu lunar de intretinere
pentru persoanele vArstnice ingrijite Tn centr.ul rezidential, pentru anul 2017, Tnregistrat la nr.
1585 din 20 ianuarie 2017 ;

- raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru activitili socio-culturale, culte,
invdfdmAnt, sdnitate 9i familie, munci gi proteclie sociald, protecfie copii, tineret si sport;

[n temeiul art. 36 alin.(2) lit.d), alin. (6) lit. a) pct. 2, arl.45 alin.(1) si art. 115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr. 21512001 a Administrafiei Publice Locale, republicatd, cu modificirile gi
completdrile ulterioare,

norAnAgre :

Art. 1 - Standardul minim de cost pentru serviciulsocial prestat prin Ciminulde Bdtrdni
< Sf. Teodor > Rogiorii de Vede pentru anul 2017, la 30.086 lei / an / beneficiar.



Att.2 - Costul mediu lunar de intrefinere a persoanelor vArstnice ingrijite in Cdminul
de BdtrAni ( Sf. Teodor > Rosiorii de Vede, pe baza cdruia se calculeazd contribufia de
Tntrelinere individuald lunard, se stabilegte pentru anul 2017,\a2.507 lei.

Art. 3 - Contribulia lunari de intrelinere se stabilegte pentru fiecare persoani vdrstnicd
ingrijitd Tn centrul rezidenlial gi/sau susfindtorii legali cu respectarea algoritmului de calcul
prevdzut la art.25 alin. (5) lit.a) - lit.b)- lit.b^1) gi lit.c) din Legea nr. 1712000 privind asistenla
sociald a persoanelor vdrstnice, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare.

In situalia in care suma rezultati nu acoperd integral costul mediu lunar de
intrefinere stabilit la aliniatul precedent, persoana vdrstnicd beneficiazi de serviciile sociale prin
acoperirea diferenfei din bugetul local.

Art. 4 - Prezenta hotirAre se comunicd prin grija Secretarului unitdlii administrativ
teritoriale Tn termenul prevdzut de lege, lnstitutiei Prefectului Jude(ul Teleorman, Primarului
Municipiului Rogiorii de Vede qi Serviciului Public de Asistentd Sociali $iAutoritate Tutelard.

DE $EDINTA,
a Mirela

Contrasemneazd,
SECRETAR
Ci[a Mioara lulia
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RogroRrr DE VEDE
Nr. 9 din 26 ianuarie 2017

Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu un numdr de 18 votuii ,,pentru", 0 votui ,,impotriid", 0 ablinei, din totalul de
19 consilieri in func[ie din care 18 prezenfi.
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