
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                    
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea costului mediu lunar/asistat estimat pe anul 2022 pentru  
serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice  din Centrul 

Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Pensionari din Cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare Fîntînele 

 
 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare prezentat de către domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova nr. 2232/27.01.2022, prin care se 
propune stabilirea costului mediu lunar/asistat estimat pe anul 2022 pentru serviciile 
sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice din Centrul Rezidențial pentru 
Persoane Vârstnice Pensionari din Cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
Fîntînele și Raportul comun nr. 2231/27.01.2022 al  Direcției Juridic Contencios și 
Administrație Publică și Direcției Economice; 
          - Adresa nr. IB/1356/12.01.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Prahova, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 
1306/17.01.2022; 

 - Prevederile art. 24 și art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor 
de cost pentru serviciile sociale; 

- Prevederile Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor 
fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a copilului şi altor categorii 
de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor  acordate în comunitate, 
serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 
 

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.b)   ale art. 182 alin. (1) și 
(2) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Se stabileşte costul mediu lunar/asistat estimat pe anul 2022 în cuantum 

de 6.968,03 lei pentru serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice din 
Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Pensionari din Cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare Fîntînele. 



 
          

Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Centrul 
Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Pensionari din Cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare Fîntînele și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
         Art. 3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
       
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

  
 
 

 
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                                 SECRETAR GENERAL, 
 Hermina-Adi Bîgiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 31 ianuarie 2022 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 2232/ 27.01.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind stabilirea costului mediu lunar/asistat estimat pe anul 2022 pentru  serviciile 
sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice  din Centrul Rezidențial pentru 

Persoane Vârstnice Pensionari din Cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele 
 

      Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean este 
autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea 
activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor 
publice de interes judeţean. 

Consiliul judeţean exercită atribuţii referitoare la gestionarea serviciilor publice 
de interes judeţean privind serviciile sociale pentru protecţia persoanelor cu handicap, 
a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 
socială. 

În acest context, Consiliul Judeţean  Prahova acordă un interes deosebit 
domeniului social prin serviciile  sale de specialitate, în domeniul protecţiei persoanelor 
cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, persoanelor aflate în nevoie socială, etc. 

Persoana vârstnică îngrijită în căminul organizat potrivit legislaţiei în vigoare, 
precum şi susţinătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligaţia să 
plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită individualizat, pe baza costului 
mediu lunar de întreţinere, costul mediu lunar de întreţinere fiind stabilit anual de către 
consiliile judeţene, înainte de adoptarea bugetelor proprii. 

  Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.73/07.06.2015 s-a aprobat 
înființarea Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele, instituție cu personalitate 
juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova și reorganizat în baza Hotărârilor Consiliului Județean Prahova 
nr.116/08.09.2020, privind înființarea prin reorganizare a Centrului de Abilitare și 
Reabilitare  pentru Persoane adulte cu Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare Fîntînele și nr.120/08.09.2020 privind modificarea organigramei, a statului 
de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Rezidențial 
pentru Persoane Vârstnice – Pensionari din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
Fîntînele, iar în 23.12.2021 în baza hotarârilor Consiliului Județean Prahova 
nr.312/23.12.2021 și 313/23.12.2021 se înființează Centrul Rezidențial pentru Persoane 
Vârstnice – Pensionari Fîntînele, respectiv Centrului de Abilitare  și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități ca servicii sociale fără personalitate juridică, în structura 



DGASPC PRAHOVA prin reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu 
personalitate juridică. 
 Centrul este situat în localitatea  Fîntînele, și este organizat pe două componente de 
servicii sociale:  

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice – Pensionari, care acordă 
servicii de asistență și îngrijire medicală, îngrijire personală, supraveghere, socializare, 
recuperare și reabilitare, suport emoțional, activități de egoterapie și de petrecere a 
timpului liber, persoanelor vârstnice, pensionari, aflate în situații de dificultate, pe 
perioadă nedeterminată, având aprobată o capacitate de 14 locuri. 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 
asigură persoanelor cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc 
criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistență medică, îngrijire, abilitare, 
reabilitare, având aprobată o capacitate de 36 de locuri         

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. IB/1356/12.01.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova a propus spre aprobare un cost mediu lunar/asistat pentru 
Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Pensionari din Cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare Fîntînele în sumă de 6.968,03 lei. 

Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl 
supun spre aprobare.  

 
  

       
 

                                                    VICEPREȘEDINTE,                                                  
                                                        Dumitru Tudone                                                                      



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDETEAN 
 
DIRECŢIA ECONOMICĂ                                     DIRECȚIA JURIDIC 
CONTENCIOS  

     ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 2231/27.01.2022 
 

RAPORT 
privind stabilirea costului mediu lunar/asistat estimat pe anul 2022 pentru  
serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice  din Centrul 

Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Pensionari din Cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare Fîntînele 

 
          În conformitate cu dispozițiile  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 
/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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.73/07.06.2015 s-a aprobat 
înființarea Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele, instituție cu personalitate 
juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova și reorganizat în baza Hotărârilor Consiliului Județean Prahova 
nr.116/08.09.2020, privind înființarea prin reorganizare a Centrului de Abilitare și 
Reabilitare  pentru Persoane adulte cu Dizabilități din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare Fîntînele și nr.120/08.09.2020 privind modificarea 
organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare 
pentru Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice – Pensionari din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele, iar în 23.12.2021 în baza hotarârilor 
Consiliului Județean Prahova nr.312/23.12.2021 și 313/23.12.2021 se înființează 
Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice – Pensionari Fîntînele, respectiv 
Centrului de Abilitare  și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ca 
servicii sociale fără personalitate juridică, în structura DGASPC PRAHOVA prin 
reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu personalitate juridică. 
 Centrul este situat în localitatea  Fîntînele, și este organizat pe două 
componente de servicii sociale:  



Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice – Pensionari, care acordă 
servicii de asistență și îngrijire medicală, îngrijire personală, supraveghere, 
socializare, recuperare și reabilitare, suport emoțional, activități de egoterapie și de 
petrecere a timpului liber, persoanelor vârstnice, pensionari, aflate în situații de 
dificultate, pe perioadă nedeterminată, având aprobată o capacitate de 14 locuri.   

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 
asigură persoanelor cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistență medică, îngrijire, 
abilitare, reabilitare, având aprobată o capacitate de 36 de locuri          
  Prin adresa nr. IB/1511/12.01.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova a propus spre aprobare un cost mediu lunar/asistat 
pentru Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Pensionari din Cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele în sumă de 6.968,03 lei. 

Costul mediu lunar estimat a fost calculat pe baza cheltuielilor înregistrate în 
anul 2021 la care s-au efectuat ajustări pentru cheltuielile de personal, pentru 
cheltuielile cu bunurile și serviciile.   

        Față de prevederile legale menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul 
proiect de hotărâre. 

 
 
 
     DIRECŢIA ECONOMICĂ                                      
            
          Director executiv,  
           Maria Dovîncă 
 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
 

ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

               Director executiv, 
 

         Alina Georgiana Tincă 


