
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii 

Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”CăuzaşF

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,

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 355606/CP/19.05.2020 al Primarului Sectorului 3;
Raportul de specialitate nr. 42161/18.05,2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3;
Adresa nr. 42163/18.05.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, 
înregistrată cu nr. 345836/CP/18.05.2020; 

în conformitate cu prevederile:
Art. 129 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 
completările ulterioare;
Art.7 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 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.

- Art. 1 lit.(f) şi (g) din 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 
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. (6) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
Avizul 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. 139 alin. (1) si ale art.166 alin.(2) lit. p) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2020, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii 
Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte "Cauzaşi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3, în cuantumul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâife.

Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 va asigura ducerea ţ i îndeplinire a 
prezentei hotărâri. /
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru 

beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte "Cauzaşi"

în anul 2020, finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice 
pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul 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.

Conform art. 7 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1 lit. f) şi g) din 
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 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, serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice care necesită 
îngrijire specializată se realizează şi în centre de zi.

Având în vedere consumurile specifice diferite precum şi raportarea la notele de 
fundamentare şi costurile medii lunare a cheltuielilor efectuate în anul 2019, costurile medii 
lunare pentru persoanele beneficiare de serviciile Centrului de Recuperare pentru Persoane 
Adulte "Căuzaşi", vor fi în cuantum de 1.143,33 lei/lună/beneficiar.

Ţinând cont de cele prezentate, precum şi de raportul de specialitate nr. 
42161/18.05.2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, 
am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al 
Sectorului 3.

ROBERT

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot li 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.
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru 

beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ’’Căuzaşi”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 acordă servicii 

comunitare pentru persoanele vârstnice, ce se realizează cu consimţământul acestora şi au hi 

vedere îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu, în concordanţă cu prevederile art. 7 

din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei 

şi riscului de excluziune socială se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situaţii 

punctuale şi pot cuprinde categorii de ajutoare sociale comunitare susţinute din bugetele locale, 

acordate focalizat, ca măsuri individuale de suport pentru depăşirea unor situaţii de dificultate 

temporară;

Conform art. 7 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1 lit.(f) şi (g) din 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 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, serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice care necesită îngrijire specializată se 

realizează şi în centre de zi.

Având în vedere consumurile specifice diferite rezultate prin respectarea 

prevederilor legale şi a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale oferite, 

propunem aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare şi 

cheltuielilor efectuate in anul 2019.

http://www.dga9pc3.T0


Astfel, începând cu data de 01.06.2020, propunem un cost mediu lunar al cheltuielilor 

aferente persoanelor beneficiare de serviciile Centrului de Recuperare pentru Persoane 

Adulte ’’Căuzaşi” este în cuantum de 1.143,33 le i .

Ţinând cont de prevederile art. 166 alin.(2) lit. p din Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Hotărârea 

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, solicităm aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru 

beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ’’Căuzaşi” din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi având în vedere cele prezentate 

mai sus, vă rugăm să aprobaţi costul mediu lunar ale cheltuielilor pentru persoanele 

beneficiare de serviciile Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ’’Cauzaşi” aflat 

în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL, 
MIH J

DIRECTOR EXECUTIV DPS

DANIELA CORLAN

DIRECTOR EXECUTIV -  DIRECŢIA JURIDICĂ.

VASILE DOBRANICI



ANEXĂ la
HOTĂRÂREA CLS SECTOR 3 
NR..................... /2020

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii 
Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte "Căuzaşi"

1. Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte "Căuzaşi" 1.143,33 lei/lună/asistat

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, 
CARMEN OLARIU



SITUAŢIA COSTULUI MEDIU/ COPIL /LUNA PENTRU 
CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU PERSOANE ADULTE "CAUZAŞI"

cheltuieli 2019_______________  __________  lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli 
efectuate din alocaţiile 

bugetare acordate de 
Consiliul Local Sector 

3)
CHELTUIELI DE PERSONAL 650,659

TOTAL BUNURI SI SERVICII 35,044.06

Art. 20.01.01 Furnituri de birou
Art. 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 2,496.77
Art. 20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica 10,795.91
Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 5,360.74
Art. 20.01.05 Carburanţi, lubrifiant!
Art. 20.01.06 Piese de schimb
Art. 20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, TV, internet 617.32

Art. 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcţionare 11,470.62
Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni
Art. 20.04.01 Medicamente
Art. 20.04.02 Materiale sanitare 1,397.90
Art. 20.04.04 Dezinfectanti 1,702.90
Art. 20.05.01 Uniforme si echipament 1,071.00
Art. 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat
Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar
Art. 20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări

Art. 20.11 Cârti, publicaţii si materiale documentare
Art. 20.12 Consultanta si expertiza
Art. 20.13 Pregătire profesionala
Art. 20.14 Protecţia muncii 130.90

Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Art. 57 AJUTOARE SOCIALE 294.74

TOTAL CHELTUIELI 685,997.80

Nr. mediu beneficiari 50
Cost mediu / beneficiar / an 13,719.96

Cost mediu / beneficiar / luna 1,143.33



NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ

PENTRU CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU PERSOANE ADULTE "CAUZAŞI"

Art. 10 
A rt 20.01.02 
Art. 20.01.03 
Art. 20.01.04 
Art. 20.01.08 
Art. 20.01.30 
Art.20.04.02 
Art.20.04.04 
Art.20.05.01 
Art. 20.14 
Art.57.02.02

La calculul costului mediu s-a ţinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 650.659 le i ;
- s-a avut în vedere suma totala de materiale pentru curăţenie 2.496,77 le i ;
- consumul de energie electrica precum si gaze naturale este de 10.795,91 lei;
-consumul de apa este de 5.360,74 lei;

- taxe posta, telecomunicaţii, servicii internet in suma de 617,32 lei;
- alte bunuri si serviciile pentru intretinere si funcţionare in valoare de 11.470,62 lei;
- suma totala pentru materiale sanitare in valoare de 1.397,90 lei;
- suma totala pentru dezinfectând este de 1.702,90 l e i ;

- suma totala uniforme si echipament este de 1.071,00 l e i ;
- suma totala pt protecţia muncii este in valoare de 130,90 l e i ;
- necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, ajutoare sociale in natura, etc.) a fost de 294,74 lei;

D IRECTO R GENERAL ADJUNCT ECONOM IC,

întocmit,
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CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiţă

Stimate Domnule Primar,

direcţia generala de 
asistenta socialâ Şl 
PROTECŢIA copilului 

SECTOR 3 s 
REGISTRATURA

W  NR
DATA,

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. p) şi lit. s) din

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de 

Recuperare pentru Persoane Adulte ’’Căuzaşi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

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,

http://www.dgispc3

