ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.9/30.01.2017
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si a contributiei lunare de intretinere,
in cazul persoanelor asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Baia de Arieş
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând în discutie referatul nr.38/20.01.2017 al d-nei Pandor Ileana Nicoleta – sef centru la Caminul
pentru persoane vârstnice Baia deArieş, înregistrat la institutia noastra cu nr.209/20.01.2017, privind
stabilirea costului mediu lunar de întretinere şi a contributiei lunare, datorata de persoanele asistate în cadrul
Căminului pentru Persoane Vârstnice Baia de Arieş; raportul de specialitate nr.227/25.01.2017, intocmit de
d-l Ciulea Sima Nicolae – sef serviciu asistenta sociala; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
nr.1, 2 si 3 din cadrul consiliului local;
Avand in vedere:
- Legea nr.17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata si actualizata cu
modificarile si completările ulterioare;
-Ordinul nr. 98/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei
sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării
prin programul de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice";
-H.G. nr. 212 din 9 martie 2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei
naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice"; HCL Nr.39/08.04.2011 privind accesarea Programului de
interes naţional „ Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”;
- H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice
În conformitate cu art. 36, alin. (2) lit. d), alin. 6, lit. a), pct. 2, din Legea nr. 215/2001 republicata,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 art.115 alin.( 1 ) lit.,,b’’ din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia
publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de intretinere pe anul 2017, pentru persoanele asistate în cadrul
Căminului pentru Persoane Vârstnice Baia de Arieş, dupa cum urmeaza:
- pentru persoane independente 2000,39 lei / persoana/ luna
- pentru persoane semidependente – 2161,56 lei / persoana/ luna
- pentru persoane dependente – 2258,56 lei / persoana/ luna.
Art. 2.Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere pe anul 2016, datorată de persoanele vârstnice care
au venituri si sunt sunt îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Baia de Arieş, in cuantum de 60% din
valoarea veniturilor personale lunare, fara a depasi costul mediu lunar de intretinere aprobat.
Prezenta se va comunica:
Institutiei Prefectului – judetul Alba
Primarului oraş. Baia de Aries;
Serv.financiar-contabil;
Căminului pentru persoane vârstnice Baia de Arieş ;
Se afişează pe site-ul şi la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile, din numărul de 13
consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Buzgar Adriana Maria

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

