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JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a asistaților din Complexul de 

Servicii Comunitare Puchenii Mari- Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare 

Socială pentru Persoane fără Adăpost Puchenii Mari 
 

 
 
 

Având în vedere: 
-          Expunerea  de  motive  a  președintelui  Consiliului  Județean  Prahova  a  doamnelor 

consilier județean Mihaela Carmen Dumitru și Simona David și a domnilor consilieri județeni 
Gheorghe Neaga, David Andrei Viter și Cristian Popescu prin care se propune aprobarea costului 

mediu  lunar de întreținere a asistaților din  Complexul de Servicii  Comunitare Puchenii  Mari- 

Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Puchenii Mari 
și Raportul  nr. 4037/21.02.2019 al Direcției Juridic Contencios  și Administrație Publică ; 

-Prevederile art. 112 alin. 3 lit. m și ale art. 114 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 292/2011 privind 
asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 24 și ale art. 25 alin. 1, 2 și 4 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială 

a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2, art. 3 lit. a) și c) și ale art. 5 alin. 2 din Hotărârea Guvernului României 

nr. 978/2015 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; 

- Adresa nr.119/13.02.2019 a Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari- Centrul 
Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Puchenii Mari   prin 
care propune aprobarea costului mediu lunar de întreținere a asistaților din Centrul Rezidențial de 
Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Puchenii Mari; 

 
În temeiul prevederilor art. 91, alin.5, lit. a, pct. 2 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.  1  Se  aprobă  costul  mediu  lunar  de  întreținere  a  asistaților  din  Complexul  de  Servicii 

Comunitare Puchenii Mari - Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane 

fără Adăpost Puchenii Mari în sumă de 2.193,67 lei. 

Art. 2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.  3  Direcția  Juridic  Contencios  și  Administrație  Publică  va  comunica  prezenta  hotărâre 

persoanelor interesate. 
 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Hermina-Adi Bîgiu 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

Prin Hotărârea nr. 121/2018 a Consiliului județean Prahova s-a aprobat 

înființarea Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari, instituție cu 

personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova. 

Centrul este situat în localitatea Puchenii Mari, județul Prahova, are o 

capacitate de 5 de locuri și este destinat categoriei de beneficiari – persoane adulte 

aflate temporar în dificultate și fără adăpost, cărora li se va asigura cazare pe perioada 

determinată, servicii de masă, pază, întreținere, asistență socială, asistență medicală și 

îngrijire personală. 

Conform art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Costul mediu lunar 

de întreținere se stabilește anual de către consiliile județene…, în funcție de gradul de 

dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor 

curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite 

din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de 

personal ale personalului medical și a medicamentelor. Costul mediu lunar de 

întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și 

nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a 

Guvernului, în condițiile legii. 

Prin adresa nr. 119/13.02.2019, Complexul de Servicii Comunitare Puchenii 

Mari a propus spre aprobare un cost mediu lunar/asistat pentru Centrul Rezidențial de 

Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Puchenii Mari în sumă  

2.193,67 lei. 

             Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care 

îl supun spre aprobare. 
 

  

P R E Ș E D I N T E,                Consilieri județeni 

Bogdan Andrei Toader     Neaga Gheorghe_____________ 

        Dumitru Carmen Mihaela_____ 

        David Simona_______________ 

                            David Andrei Viter___________ 

        Popescu Cristian____________ 



 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr. 4037/21.02.2019 

R A P O R T 

 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, consiliul județean asigură potrivit competențelor sale și în 

condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciile sociale pentru protecția 

persoanelor vârstnice. 

Prin Hotărârea Consiliului județean Prahova nr.121/2018 s-a aprobat înființarea 

Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari, instituție cu personalitate 

juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova. 

Centrul este situat în localitatea Puchenii Mari, județul Prahova, are o 

capacitate de 5 de locuri și este destinat categoriei de beneficiari – persoane adulte 

aflate temporar în dificultate și fără adăpost, cărora li se va asigura cazare pe perioada 

determinată, servicii de masă, pază, întreținere, asistență socială, asistență medicală și 

îngrijire personală. 

Conform art. 24 alin. 1 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

„persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în căminele 

organizate potrivit prezentei legi, precum și susținătorii legali ai acestora au 

obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului 

mediu lunar de întreținere”. Acest cost este stabilit, potrivit art. 25 din aceeași lege, 

de către consiliile județene. 

Potrivit  art. 5 alin. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 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 „În situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale 

beneficiarilor unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizării 

serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul minim de cost, consiliile 

judeţene, în calitate de furnizori publici de servicii sociale, alocă sumele necesare din 

veniturile proprii”. 

Prin adresa nr. 119/13.02.2019, Complexul de Servicii Comunitare Puchenii 

Mari a propus spre aprobare un cost mediu lunar/asistat pentru Centrul Rezidențial  

de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Puchenii Mari în 

sumă de 2.193,67  lei, folosindu-se ca bază de calcul costul mediu lunar realizat 

pentru un asistat al Centrelor de îngrijire și asistență a persoanelor adulte cu handicap 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Alina Georgiana Tincă 


