ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL MĂGIREŞTI

HOTARAREA
nr. 36 din 29.06.2022
privind aprobarea cuantumului costului mediu si contributia de intretinere datorate de
beneficiari si/sau sustinatorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Caminul de
ingrijire batrani
Consiliul Local al comunei Măgireşti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in data de
29.06.2022
Având în vedere:
 referatul de aprobare la primarului comunei Măgireşti inregistrat sub numarul 4594 din
20.06.2022,
 referatul sef centru Camin ingrijire batrani inregistrat sub numarul 4584 din 20.06.2022,
 raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.4595 din 20.06.2022,
 raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei
Măgireşti
 Hotararea Consiliului local Magiresti privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare al Caminului de ingrijire batrani, Regulamentului intern, Codului etic al
personalului si beneficiarilor din cadrul Caminului de ingrijire batrani sat Valea Arinilor,
comuna Magiresti
În baza prevederilor:
 art. 25, alin 1 din Legea 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
 Legii nr.292/2011, Legea asistenţei sociale;
 H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor – cadru de organizare si functionare ale
serviciulor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, cu modificarile
si completarile ulterioare;
 O.G. nr. 68/2003, privind serviciilor sociale;
 HG 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale adresate
persoanelor varstnice
 HG 886/2000 privind aprobarea grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice
 Ordinul 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 protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în
dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem
integrat și cantinele sociale
 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările
ulterioare;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare
In temeiul dispozitiilor art.129, alin 2 lit c, art. 581, art. 589, alin 2, art. 590 lit b din OUG
57/2019- privind Codul Administrativ, art.139, art. 196 alin(1) lit.(a) si art.197 din OUG 57/2019privind Codul Administrativ

HOTARASTE
Art. 1 Se stabileste, cuantumul costului mediu si contributia de intretinere datorate de
beneficiari si/sau sustinatorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Caminul de ingrijire
batrani, incepand cu 01.07.2022, astfel:





2574 lei contributie de intretinere datorata de beneficiari si/sau sustinatori
1878 lei cost mediu lunar beneficiar pentru persoana varstnica semidependenta
1601 lei cost mediu lunar beneficiar pentru persoana varstnica independenta

Art. 2 La data prezentei se abroga prevederilr Hotararii Consiliului local Magiresti nr. 34 din
26.06.2020 privind aprobarea cuantumului costului mediu si contributia de intretinere

datorate de beneficiari si/sau sustinatorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de
Caminul de ingrijire batrani si
Art. 3 Prezenta hotărîre va fi comunicată Prefecturii judeţului Bacău, primarului comunei
Măgireşti, Serviciului public de asistenta sociala, care se va ocupa de ducerea la indeplinire a
prezentei hotarari şi va fi făcută publică prin orice mijloc de informare
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Hotărârea a fost adoptată cu .... voturi pentru, - .voturi împotrivă, - abţineri de cei ... consilieri locali prezenţi

