ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

HOTARARE
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoana adulta asistata
în Centrul de Ingrijire si Asistenta Ciocanesti
si in Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Plataresti, aflate in subordinea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Calarasi, pentru anul 2019
Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 24.04.2019,
Avand in vedere:
- raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 7219 din 18.04.2019;
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante si Administrarea
Domeniului Public si Privat al Judetului;
- adresa nr. 19332/2019 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi,
inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 7128/2019;
- prevederile art. 54 si art. 94 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 33 si 53 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2), art 7 din Hotararea Guvernului nr. 978/2015 privind
aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru
de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali
ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, precum si ale Anexei nr. 2, pct. 1 si 2 lit. b);
- prevederile art. 1 si art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului
minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si
private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor
varstnice;
- prevederile art. 91, alin. (1), lit. d), f) si alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. - Se aproba costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoana adulta asistata în Centrul
de Ingrijire si Asistenta Ciocanesti, pentru anul 2018, in cuantum de 3.801 lei.
Art. 2. - Se aproba costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoana adulta asistata în Centrul
de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Plataresti, pentru anul 2018, in cuantum de 3.861 lei.
Art. 3. - Directia Economica si Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului
Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Secretarul judetului, prin Directia Juridica si Administratie Publica, va comunica prezenta celor
interesati.
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