
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere, 

contribuţiile lunare de întreţinere şi costurile medii lunare ale cheltuielilor în 
Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 29.05.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 415530/CP/20.05.2019.a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 52777/16.05,2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 3;
- Adresa nr. 52780/16.05.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 415401/CP/20.05.2019;
în conformitate cu prevederile:

- Art. 25 alin. (1) alin, (2) şi alin. (5) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 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;
Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor tară 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;
Art 5 alin. (7) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Luând în considerare:
- Raportul comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu 

sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass- 
media;



în temeiul prevederilor art, 45 alin. (1) şi art. 81 alin,(2) lit, n) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

A rtl. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2019, costul mediu lunar pentru persoanele 
deplasabile din Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice “Sf.Ana” în cuantum 
de 6028.29 lei.

Art.2. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2019, costul mediu lunar pentru persoanele 
nedeplasabile din Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice “Sf.Ana” în 
cuantum de 6053.50 lei.

Art.3. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2019 contribuţia de întreţinere datorată de 
persoanele vârstnice îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice 
“Sf.Ana”, precum şi de susţinătorii legali ai acestora de 1333.56 lei/lună pentru persoane 
deplasabile.

Art4. Se aproba, începând cu data de 01.06.2019 contribuţia de întreţinere datorată de 
persoanele vârstnice îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice 
“Sf.Ana”, precum şi de susţinătorii legali ai acestora de 1396.58 lei/lună pentru persoane 
nedeplasabile.

Art.5. Persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin achită pentru plata 
contribuţiei lunare de întreţinere 60% din valoarea veniturilor personale lunare, tară a se depăşi 
contribuţia de întreţinere aprobată.

Art.6. în situaţia în care contribuţiile persoanei vârstnice şi susţinătorilor legali nu 
acoperă integral contribuţia de întreţinere stabilită, diferenţa va fi suportată din bugetul 
Sectorului 3.

Art.7. Costul mediu lunar al cheltuielilor stă la baza calculării contribuţiei de întreţinere 
datorate de persoanele vârstnice îngrijite, care nu au domiciliul în Sectorul 3, precum şi de 
susţinătorii legali ai acestora. In situaţia în care contribuţiile persoanei vârstnice şi susţinătorilor 
legali nu acoperă integral costul mediu lunar al cheltuielilor stabilit la art. 6, diferenţa va fi 
suportată din bugetul consiliului local de la domiciliul persoanei vârstnice prin Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

Art.8. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 va asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
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ta proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere, 
contribuţiile lunare de întreţinere şi costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de îngrijire

şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice "Sf.Ana"

în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului 
Sector 3 funcţionează în prezent Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice 
"Sf.Ana", având misiunea de îmbunătăţire a calităţii vieţii, precum şi de prevenire a marginaitzării 
sociale a persoanelor vârstnice din Sectorul 3 aflate într-o situaţie de dificultate prin oferirea de 
servicii sociale în conformitate cu standardele în vigoare.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele vârstnice care dispun 
de venituri proprii şi sunt îngrijite în centre de îngrijire şi asistenţă socială organizate potrivit acestei 
legi, precum şi susţinătorii legali ai acestora, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de 
întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere.

Costul mediu lunar al cheltuielilor precum şi costul mediu lunar de întreţinere aferente 
persoanelor vârstnice aflate în Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice "Sf.Ana", 
au fost evidenţiate în funcţie de gradul de dependenţă al acestora, respectiv în costuri pentru 
persoane depiasabiie şi persoane nedeplasabiie.

Pentru asistaţii deplasabiii s-a determinat un cost mediu lunar pe baza cheltuielilor 
efectuate în anul 2018 {cheltuieli de personal şi cheltuieli cu bunuri şî servicii) în valoare de 6028.29 
lei/lună/persoană, iar pentru asistaţii nedeplasabili un cost mediu lunar în valoare 6053.50 
lei/lună/persoană.

începând cu data de 01,06.2019 propunem următoarele costuri:
>  un cost mediu lunar de intreţinere {pentru hrana sî gospodărie, echipament,

cazarmament, materiale sanitare, etc) pentru persoanele depiasabiie în cuantum de 
1333.56 lei/lună/persoană;

>  un cost mediu lunar de întreţinere (pentru hrană şi gospodărie, echipament,
cazarmament, materiale sanitare, etc) pentru persoanele nedeplasabiie în cuantum 
de 1396.58 lei/lună/persoană;

în ceea ce priveşte modul de stabilire şi plată a! contribuţiei datorate de către beneficiar/
aparţinător se va efectua prevederilor conform art. 25 alin.(5) din Legea 17/2000, în sensul că
valoarea contribuţiei lunare datorate atât de către beneficiarii deplasabiii şi nedeplasabili reprezintă 
60% din valoarea veniturilor personale lunare ale acestora.

Ţinând cont de cele prezentate, precum şi de raportul de specialitate nr. 52777/16.05.2019 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şt Protecţia Copilului Sector 3, am iniţiat prezentul

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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RAPORT DE SPECIALITATE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere, 
contribuţiilor lunare de întreţinere şi a costurilor medii lunare al cheltuielilor în 

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”

în concordanţă cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele vârstnice care dispun 

de venituri proprii şi sunt îngrijite în centre de îngrijire şi asistenţă socială organizate potrivit 

acestei legi, precum şi susţinătorii legali ai acestora, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie 

de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere.

Conform art. 25 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, costul mediu lunar de întreţinere 

se stabileşte anual de către consiliile locale şi/sau judeţene, după caz, prin hotărâre a acestora pe 

baza cheltuielilor medii ale anului precedent.

în anul 2019, finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru 

persoane adulte cu handicap de la nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se 

asigură din veniturile proprii ale acestora şi, în completare, din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz, în conformitate cu art.5 alin.(7) 

din Legea 50/2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la 

prevederile art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind 

reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări ulterioare şi 

prevederile art.- 40 alin. 10 şi art. 51 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,

Modul de stabilire a costului mediu lunar de întreţinere se efectuează conform prevederile 

art. 25 alin. (2) din Legea mai sus menţionată, în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei 

vârstnice ingrijite.

Astfel, costul mediu lunar al cheltuielilor precum şi costul mediu lunar de întreţinere 

aferente persoanelor vârstnice aflate în Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice
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“Sf.Ana”, an fost evidenţiate în funcţie de gradul de dependenţă al acestora, respectiv în costuri 

pentru persoane depiasabiie şi persoane nedeplasabiie.

Pentru asistaţii deplasabiii s~a determinat un cost mediu lunar pe baza notelor de

şi servicii) în valoare de 6028.29 lei, iar pentru asistaţii nedeplasabili un cost mediu lunar în 

valoare 6053.50 lei.

începând cu data de 01.06.2019 propunem următoarele costuri :

- un cost mediu lunar de întreţinere (pentru hrana şi gospodărie, echipament, cazarmament, 

materiale sanitare, etc) pentru persoanele depiasabiie în cuantum de 1333.56 lei;

- un cost mediu lunar de întreţinere (pentru hrană şi gospodărie, echipament, cazarmament, 

materiale sanitare, etc) pentru persoanele nedeplasabiie în cuantum de 1396.58 lei;

în ceea ce priveşte modul de stabilire şi plată contribuţiei datorate de către beneficiar/ 

aparţinător se va efectua conform art. 25 alin.(5) din Legea 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, în sensul că valoarea contribuţiei lunare datorate atât de către beneficiarii 

deplasabiii şi nedeplasabili reprezintă 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale acestora.

Având în vedere atribuţiile consiliului local prevăzute de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 

17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, vă rugăm să aprobaţi costurile medii lunare de întreţinere pentru persoane 

depiasabiie şi nedeplasabiie, contribuţiile lunare de întreţinere şi costurile medii lunare al 

cheltuielilor în Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice “Sf. Ana”,

fundamentare şi cheltuielilor efectuate în anul 2018 ( cheltuieli de personal şi cheltuieli cu bunuri

DIRECTOR EXECUTIV D.P.S.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA JURIDICĂ,

v a :
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SITUAŢIA COSTULUI MEDIU LUNAR AL CHELTUIELILOR / ASISTAT / LUNA PENTRU
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SFANTA ANA11

cheltuieli 2018
(deplasabiii) - le i -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din 

alocaţiile bugetare 
acordate de 

Consiliul Local 
Sector 3)

Costuri (cheltuieli 
efectuate din 

fonduri 
extrabugetare) TOTAL

COSTURI

CONTRIBUŢII

CHELTUIELI DE PERSONAL 450 693 0 450 693
B UN URI S I SER VICII 77 314 48 713 126 027

Art. 20.01.01 Furnituri de birou 1 083 0 1 083
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 2 995 1 099 4 095
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 13 238 0 13 238
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 4 097 0 4 097
Art. 20.01.OS Posta, telecomunicaţii, radio TV 1 677 0 1 677
Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcţionare 24 249 30 24 279
Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 3 693 34 602 38 295
Art. 20.04.01 Medicamente 2 649 5 463 8 112
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 3 638 6 745 10 383
Art. 20.04.03 Dezinfectând 0 0 0
Art. 20.05.01 Uniforme si echipament 8 341 8 341
Art. 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 3 037 331 3 368
Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar 8 618 442 9 060

Art. 20.12 Consultanta si expertiza 0 0 0
Art. 20.13 Pregătire profesionala 0 0 0

Art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 0 0
Art. 57 Ajutoare sociale (produse igiena personala) 1513 483 1995

TOTAL CHELTUIELI 529 520 49 196 578 716
Nr. mediu asistaţi 8.00
Cost mediu / asistat / au 72 339.44
Cost mediu / asistat / luna 6 028.29



NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU LUNAR AL CHELTUIELILOR / ASISTAT
PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

SFÂNTA ANA

Art. 10
Art. 20.01.01
Art, 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01,04
Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 2O.04.O1
Art. 20,04.02

Art, 20.05.01
Art. 20.05.03
Art. 20.05.30

Art. 57.02.02

La calculul costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 450.693 lei
- suma totala necesara consumului furniturilor de birou este de 1083 lei;

- media lunara a consumului materialelor de curăţenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.ptcuratat pardoseli, aragaz, vase, e tc) este de 341.25 lei, 
iar pe total an rezulta suma de 4095 lei astfel: consumuri suportate din bugetul local in suma de 2995 lei si 1.099 lei din fonduri extrabugetare;
- media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 1103.17 lei, iar pe total an rezulta suma de 13.238 lei 
consumuri suportate din bugetul local;
- s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 341.42 lei / luna x 12 luni -  4097 lei;
- s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:
139.75 lei / luna x 12 luni = 1677 lei;
- media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreţinere si funcţionare este de 2023.25 le i, 
iar pe total an rezulta suma de 24279 lei, bugetul local 24249 lei si 30 lei din fonduri extrabugetare;
- media lunara privind alocaţiile de hrana este de 3191.25 lei, pe total an rezulta suma de 38295 lei, astfel: 
din bugetul local consumul pe total an este de 3693 lei iar din fd.extrabugetare este de 34602 le i;
- suma totala pe an este 8112 lei din care 2649 lei din buget local si 5463 din fonduri extrabugetare;
- media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc) 
este de 865.25 lei, pe total an rezultând suma de 10383 lei, astfel:
consumuri suportate din bugetul local in suma de 3638 lei si 6745 lei din fonduri extrabugetare;
- suma totala pentru uniforme si echipament este de 8341 lei din bugetul local;
- suma totala pentru lenjerie si accesorii de pat este de 3368 lei din care 3037 lei bugetul local si 331 din fonduri extrabugetare;
- suma totala pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este de 9060 lei din care 8618 lei din bugetul local si 442 lei din fonduri 
extrabugetare;
- necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala,etc.) a fost stabilit pe baza consumurilor lunare 
astfel cape total an rezultă un consum de 1995 le i, din care 1513 lei bugetul local si 483 lei fonduri extrabugetare;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, 
IOANA FRANCU

întocmit^
Sef Serviciu GÎăţitaî/ilitate - Salarizare 
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SITUAŢIA COSTULUI MEDIU AL CHELTUIELILOR / ASISTAT / LUNA PENTRU
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SEANŢA ANA"

cheltuieli 2018
{nedeplasabili) - le i -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din 

alocaţiile bugetare 
acordate de 

Consiliul Local 
Sector 3)

Costuri (cheltuieli 
efectuate din 

fonduri 
extrabugetare) TOTAL

COSTURI

CONTRIBUTn

CHELTUIELI DE PERSONAL 1 508 842 0 1 508 842
BUNURI S I  SER VICII 258 835 186 978 445 813

Art. 20.01,01 Furnituri de birou 3 624 0 3 624
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 10 028 3 681 13 708
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 44319 0 44 319
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 13 717 0 13 717;
Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio TV 5 613 0 5 613
Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcţionare 81 183 100 81 283
Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 12 362 115 842 128 205
Art. 20.04.01 Medicamente 8 870 18 289 27 159
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 12179 22 581 34 760
Art. 20.04.03 Dezinfectanti 0 0 0
Art. 20.05.01 Uniforme si echipament 27 924 23 896 51 820
Art. 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 10 166 1 109 11 276
Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar 28 851 1 479 30 330:

Art. 20.12 Consultanta si expertiza 0 0 0
Art. 20.13 Pregătire profesionala 0 0 0

Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 0 0
Art.57.02,02 Ajutoare sociale (produse igiena personala) 5 064 1617 6 680

TOTAL CHELTUIELI 1 772 740 188 595 1 961 335
Nr. mediu asistat! 27.00
Cost mediu / asistat / an 72 642.03
Cost mediu / asistat / luna 6 053.50



SFANTA ANA

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU LUNAR AL CHELTUIELILOR / ASISTAT
PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Art. 10 
Art. 20.01.01 
Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04 
Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20,03.01

Art. 20.04.01 
Art. 20.04.02

Art. 20.05,01 
Art. 20.05.03 
Art. 20.05.30

Art. 57.02.02

La calcului costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.508.842 lei
- suma totala necesara consumului furniturilor de birou este de 3624 lei din bugetul local;

- media lunara a consumului materialelor de curăţenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, e tc) este de 1142.33 lei, 
iar pe total an rezulta suma de 13708 lei astfel: consumuri suportate din bugetul local in suma de 10028 lei si 3681 lei din fonduri extrabugetare;
- media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 3693.25 lei, iar pe total an rezulta suma de 44319 lei 

consumuri suportate din bugetullocal in suma de 44319 lei;
- s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 1143.08 lei / luna x 12 luni = 13717 lei;

- s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:
467.75 lei / luna x 12 luni = 5613 lei;
- media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcţionare este de 6773.58 le i, 
iar pe total an rezulta suma de 81283 lei, bugetul local 81183 lei si 100 lei din fondurile extrabugetare;
- media lunara privind alocaţiile de hrana este de 10683.75 lei, pe total an rezulta suma de 128205 lei, astfel: 
din bugetul local consumul pe total an este de 12362 lei iar din fd.extrabugetare este de 115842 le i;
- suma totala pe an este 27159 lei din care 8870 lei din buget local si 18289 din fonduri extrabugetare;
- media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc) 
este de 2896.66 lei, pe total an rezultând suma de 34760 lei, astfel:
consumuri suportate din bugetul local in suma de 12.179 lei si 22.581 lei din fonduri extrabugetare;
- suma totala pentru uniforme si echipament este de 51820 lei din care 27924 lei din bugetul local si 23896 lei din fonduri extrabugetare;
- suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat este de 11276 lei din bugetul local 10166 lei si 1109 lei din fonduri extrabugetare;
- suma totala necesara pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este de 30330 lei din care 28851 lei din bugetul local si 1479 lei din fonduri 
extrabugetare;
- necesarul de ajutoare sociale in natura (prod,igiena personala,etc.) a fost stabilit pe baza consumurilor lunare 
astfel că pe total an rezultă un consum de 6680 lei, din care 5.064 lei buget local, 1.1617 lei fonduri extrabugetare;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, 
IOANA FRANCU



SITUAŢIA COSTULUI MEDIU DE ÎNTREŢINERE / ASISTAT / LUNA PENTRU
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SFANTA ANA"

cheltuieli 2018
(deplasabiii) * -  lei -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din 

alocaţiile bugetare 
acordate de 

Consiliul Local 
Sector 3)

Costuri (cheltuieli 
efectuate din 

fonduri 
extrabugetare)

TOTAL
COSTURI

CONTRIBUŢII

B UNUM S I SER VICII 77 314 48 712 126 027
Art. 20.01.01 Furnituri de birou 1 083 0 1 083
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 2 995 1 099 4 094
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 13 238 0 13 238
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 4 097 0 4 097
Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio TV 1 677 0 1 677
Art. 20.01.09 Mater. Si prestări serv. cu caract. funcţional 24 249 30 24 279
Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcţionare 3 693 34 602 38 295
Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 2 649 5 463 8 112
Art. 20.04.01 Medicamente 3 638 6 745 10 383
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 0 0 0
Art. 20.05.01 Uniforme si echipament 8 341 0 8 341
Art. 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 3 037 331 3 368
Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar 8 618 442 9 060

Art. 20.12 Consultanta si expertiza 0 0 0
Art. 20.13 Pregătire profesionala 0 0 0

Art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 0 0
Art. 57 Ajutoare sociale (produse igiena personala) 1513 483 1995

TOTAL CHELTUIELI 78 827 49 195 128 022
Nr. mediu asistaţi 8.00
Cost mediu / asistat / an 16 002.76
Cost mediu / asistat / luna 1 333.56



Art 20.01.01 
Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04 
Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01 
Art. 20.04.02

Art. 20.05.01 
Art. 20.05.03 
Art. 20.05.30

Art. 57.02.02

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE / ASISTAT 
PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

SFÂNTA ANA
- suma totala necesara consumului furniturilor de birou este de 1083 lei;
- media lunara a consumului materialelor de curăţenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.ptcuratat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 341.25 lei, 
iar pe total an rezulta suma de 4095 lei astfel: consumuri suportate din bugetul local in suma de 2995 lei si 1099 lei din fonduri extrabugetare;
- media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 1103.17 lei, iar pe total an rezulta suma del3238 lei 

consumuri suportate din bugetul local;
- s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 341.42 lei / luna x 12 luni = 4097 lei, consumuri suportate din bugetul local;
- s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:
139.75 lei / luna x 12 luni ~ 1677 lei, consumuri suportate din bugetul local;
- media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcţionare este de 2.023,25 le i,
iar pe total an rezulta suma de 24.279 lei suportat astfel: 24.249 lei din bugetul local si 30 lei din fonduri extrabugetare;
- media lunara privind alocaţiile de hrana este de 3191,25 lei, pe total an rezulta suma de 38.295 lei, astfel: 
din bugetul local consumul este de 3.693 lei iar din fd.extrabugetare este de 34.602 le i;
- suma totala pe an este 8.112 lei din care 2649 lei din buget local si 5463 din fonduri extrabugetare;
- media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc) 
este de 865.25 lei, pe total an rezultând suma de 10383 lei, astfel:
consumuri suportate din bugetul local in suma de 3638 lei si 6745 lei din fonduri extrabugetare;
- suma totala pentru uniforme si echipament este de 8341 lei din bugetul local;
- suma totala pentru lenjerie si accesorii de pat este de 3368 lei din care 3037 lei bugetul local si 331 lei din fonduri extrabugetare;
- suma totala pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este de 9060 lei din care 8618 lei din bugetul local si 442 lei din fonduri 
extrabugetare;
- necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala,etc.) a fost stabilit pe baza consumurilor lunare 
astfel cape total an rezultă un consum de 1995 le i, din care 1513 Iei bugetul local si 483 iei fonduri extrabugetare;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, 
IOANA FRANCU



SITUAŢIA COSTULUI MEDIU DE ÎNTREŢINERE / ASISTAT / LUNA PENTRU
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SFANŢA ANA"

cheltuieli 2018
(nedeplasabili) - -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din 

alocaţiile bugetare 
acordate de 

Consiliul Local 
Sector 3)

Costuri (cheltuieli 
efectuate din 

fonduri 
extrabugetare) TOTAL

COSTURI

CONTRIBUŢII

BUNURI S I SERVICII 258 835 186 978 445 813
Art. 20.01.01 Furnituri de birou 3 624 0 3 624
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 10 028 3 681 13 709
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 44 319 0 44 319
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 13 717 0 13 717
Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio TV 5 613 0 5 613
Art. 20.01.30 Mater. Si prestări serv. cu caract. funcţional 81 183 100 81 283
Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcţionare 12 362 115 842 128 205
Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 8 870 18 289 27159
Art. 20.04.01 Medicamente 12 179 22 581 34 760
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 0 0 0
Art. 20.05.01 Uniforme si echipament 27 924 23 896 51 820
Art. 20.05,03 Lenjerie si accesorii de pat 10 166 1 109 11 276
Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar 28 851 1479 30 330

Art. 20,12 Consultanta si expertiza 0 0 0
Art. 20.13 Pregătire profesionala 0 0

Art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 0 0
Art.57.02.02 Ajutoare sociale (produse igiena personala) 5 064 1617 6 680

TOTAL CHELTUIELI 263 898 188 595 452 493
Nr. mediu asistaţi 27.00
Cost mediu / asistat / an 16 759.02
Cost mediu! asistat / luna 1 396.58



Art. 20,01.01 
Art. 20.01.02

Art 20.01.03

Art. 20.01.04 
Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01 
Art. 20.04.02

Art. 20.05.01 
Art. 20.05.03 
Art. 20.05.30

Art. 57.02.02

SFANTA ANA
- suma totala necesara consumului furniturilor de birou este de 3624 lei;
- media lunara a consumului materialelor de curăţenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 1142.33 lei, 
iar pe total an rezulta suma de 13708 lei astfel: consumuri suportate din bugetul local in suma de 10028 lei si 3681 lei din fonduri extrabugetare;
- media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 3693.25 lei, iar pe total an rezulta suma de 44319 lei 

consumuri suportate din bugetul local;
- s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 1143.08 lei / luna x 12 luni = 13717 lei, suma suportata din bugetul local;

- s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:
467.75 lei / luna x 12 luni = 56131ei, suma suportata din bugetul local;
- media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcţionare este de 6773.58 le i, 
iar pe total an rezulta suma de 81283 lei, bugetul local 81183 lei si 100 lei din fondurile extrabugetare;
- media lunara privind alocaţiile de hrana este de 10683.75 lei, pe total an rezulta suma de 128205 lei, astfel: 
din bugetul local consumul pe total an este de 12362 lei iar din fd.extrabugetare este de 115842 le i;
- suma totala pe an este 27159 lei din care 8870 lei din buget local si 18289 din fonduri extrabugetare;
- media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc) 
este de 2896.66 lei, pe total an rezultând suma de 34760 lei, astfel:
- suma totala pentru uniforme si echipament este de 51820 lei din care 27924 lei din bugetul local si 23896 lei din fonduri extrabugetare;
- suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat este de 11276 lei astfel: 10166 lei din bugetul local si 1109 lei din fonduri extrabugetare;
- suma totala necesara pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este de 30330 lei din care 28851 lei din bugetul local si 1479 lei din fonduri 
extrabugetare;
- necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala,etc.) a fost stabilit pe baza consumurilor lunare 
astfel că pe total an rezultă un consum de 6680 lei, din care 5.064 lei buget local, 1617 lei fonduri extrabugetare;

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE / ASISTAT
PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,
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CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3 

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiţă

CltE'R PEJirSO^dML ^ R 1 33S9

Stimate Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniţi în introducerea 

pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind 

aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, contribuţiilor lunare de întreţinere şi 

costul mediu lunar al cheltuielilor în Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Vârstnice ”Sf Ana”.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus şi raportul 

de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3,

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat,

DIRECTOR G m m & te p  '
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