
      ROMÂNIA                                                                                (PROIECT) 
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD                                                                              
   MUNICIPIUL BISTRIȚA 
       CONSILIUL LOCAL                                                   
                                              
          

HOTĂRÂRE 
 

 
privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu  

a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, cod 
serviciu social 8810 ID-II în anul 2021 şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru 

serviciile acordate 
 
 
 

         Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţa ordinară în data de 
_______________2020,  
 
 Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 13438/17.11.2020 a Primarului municipiului Bistriţa; 
 Raportul comun nr. 13439/17.11.2020 al Serviciului public municipal „Direcţia de 
Asistenţă Socială Bistriţa” şi al Direcţiei Economice; 
 Avizul ________nr._______/_______2020 al Comisiei economice; 
 Avizul _______nr._______/_______2020 al Comisiei juridice şi administraţie 
publică locală; 

Anunţul nr. 13440/17.11.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa 
privind aducerea la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre; 

Procesul – verbal de afişare nr. 13442/17.11.2020; 
 prevederile Hotărârii nr. 85/04.05.2018 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa 
privind redenumirea Direcţiei Municipale de Servicii Sociale Bistriţa în Direcţia de 
Asistenţă Socială Bistriţa, cu păstrarea personalităţii juridice şi aprobarea organigramei, 
statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare; 

prevederile Hotărârii nr.207/12.12.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrița 
privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa; 

prevederile Hotărârii nr.205/12.12.2019 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa 
privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu a persoanelor 
vârstnice prin intermediul Direcţiei de Asistență Socială Bistriţa, cod serviciu social 
8810 ID-II în anul 2020 şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru serviciile 
acordate; 

În conformitate cu: 
 prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare;  
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prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei 

naţionale de evaluare  a nevoilor persoanelor vârstnice; 
 prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 68/28.08.2003 privind serviciile 
sociale, aprobată cu modificările si completările ulterioare prin Legea nr. 515/2003;  
 prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările si completările ulterioare;  

prevederile Ordinului 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; 

prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 426/2020 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art.7 (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
      în temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”a” și lit. ”d”, alin. 7 lit. ”b”, art. 139 alin. (3) lit. ”a” și 

art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 
privind Codul Adiministrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 ART.1  - Se stabileşte tipul de servicii acordate la domiciliu persoanelor vârstnice 
încadrate în gradele de dependenţă II A II B şi II C (persoane semidependente) şi III A 
şi III B (persoane autonome) în modul următor: 
     a) activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, 
îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi 
mobilizare, deplasare în interior, comunicare; 
     b) activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei, 
efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în 
exterior şi însoţire, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi 
socializare. 
     c) servicii medicale, sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la domiciliu 
sau în instituţii de sănătate, consultaţii şi îngrijiri stomatologice, administrarea de 
medicamente, acordarea de materiale sanitare şi de dispozitive medicale. 
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 ART.2 - Se stabileşte costul de asistenţă şi îngrijire al unei persoane vârstnice 
încadrate în gradele de dependenţă II A II B şi II C (persoane semidependente) şi III A 
şi III B (persoane autonome) la domiciliu pentru anul 2021 în cuantum de 24.000 lei/an. 
 ART.3 – Se stabileşte contribuţia persoanelor vârstnice încadrate în gradele de 
dependenţă II A II B şi II C (persoane semidependente) şi III A şi III B (persoane 
autonome) pentru serviciile de îngrijire la domiciliu prin intermediul Direcţiei de 
Asistenţă Socială Bistriţa – Asistenţă la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice în cuantum 
de 3,30 lei/oră/beneficiar.                        
 ART.4 – (1) Serviciile de consiliere acordate persoanelor vârstnice îngrijite la 
domiciliu se asigură în mod gratuit de către asistenţii sociali. 
          (2) Serviciile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) se asigură fără plata 
contribuţiei persoanelor vârstnice care se încadrează în una din următoarele situaţii: 
  a)  nu au venituri şi nici susţinători legali; 
  b) sunt beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub 
nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de legislaţia în vigoare; 
   c) susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la lit. b) realizează 
venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile veniturilor prevăzute la lit.b. 

ART.5 -  Angajamentul de plată privind achitarea contribuţiei de către persoana 
vârstnică reprezintă actul  de voinţă manifestat cu discernământ de aceste persoane. 

ART.6 – Contribuţia persoanelor vârstnice se va achita lunar la Caseria Direcţiei 
de Asistenţă Socială Bistriţa. 
 ART.7 – Cu data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului 
Local nr. 205/12.12.2019 privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la 
domiciliu a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcţiei de Asistență Socială Bistriţa, 
cod serviciu social 8810 ID-II în anul 2020 şi contribuţia lunară datorată de acestea 
pentru serviciile acordate. 

ART.8 – Primarul municipiului Bistriţa, prin Serviciul public municipal „Direcţia de 
Asistenţă Socială Bistriţa”, Direcţia Economică şi Direcţia Administraţie Publică, Juridic 
va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
  ART.9 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului 
Bistriţa în şedinţa ordinară cu respectarea art.139, alin. (3), lit. ”a”, din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Adiministrativ, cu un număr 
de____voturi “pentru”, un număr de___voturi  “împotrivă” şi un număr de___voturi  
“abţineri”  din un număr de____ consilieri prezenţi. 
 ART.10 – Secretarul general al municipiului Bistrița, prin Compartimentul 
pregătire documente contencios va comunica prezenta hotărâre:   

- Direcţiei Economice; 
- Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa -  Serviciul Cămin pentru persoane 

vârstnice; 
- Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa – Serviciul financiar, contabil, administrativ; 
- Direcţiei Administraţie Publică, Juridic; 
- Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru 

Rareş, nr.1; 
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- Primarului municipiului Bistriţa; 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
 
 
 
 
 
       PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE                    AVIZ DE LEGALITATE 
                    PRIMAR                                                              SECRETAR 
                     IOAN TURC                                                    FLOARE GAFTONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bistriţa la __________/ 2020 
Nr._________ 
Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie 
D.R.,M.C.,M.O./ 2 ex. 
 
 
 
 
 
 



        
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BISTRIŢA  
Nr. 13439/17.11.2020 

 
 

RAPORT 
 

 
privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu  

a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, cod 
serviciu social 8810 ID-II în anul 2021 şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru 

serviciile acordate 
 

 
Conform art. 10 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială  a persoanelor 

vârstnice, Consiliile Locale stabilesc anual pentru persoanele vârstnice îngrijite la 
domiciliu tipurile de servicii şi costul acestora înainte de adoptarea bugetelor proprii. Pe 
baza gradului de dependenţă, a venitului persoanei şi a costului serviciilor acordate se 
stabileşte contribuţia lunară a persoanei îngrijite la domiciliu. 

Art. 8 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
menţionează tipurile de servicii comunitare care se pot acorda beneficiarilor la 
domiciliu, respectiv servicii de îngrijire personală (axate în principal pe activităţi de bază 
şi instrumentale ale vieţii zilnice) şi medicale (sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor 
medicale).  

Prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa – Asistenţă la Domiciliu a 
Persoanelor Vârstnice -  se acordă servicii comunitare persoanelor vârstnice încadrate 
în gradele de dependenţă II A II B şi II C (persoane semidependente) şi III A şi III B 
(persoane autonome). În anul 2020 se estimează un număr mediu de 10 beneficiari ai 
Compartimentului, 6 semidependenţi şi 4 autonomi. 

Anexa nr.1 la prezentul raport stabileşte costul anual de întreţinere al 
persoanelor îngrijite la domiciliu pentru anul 2020 prin raportarea cheltuielilor curente 
totale anului 2020, respectiv suma de 240.000 lei la numărul mediu al persoanelor 
vârstnice internate în anul 2020, respectiv 10 persoane. Astfel rezultă costul anual de 
întreţinere al unei persoane semidependente/autonome îngrijite la domiciliu, în 
cuantum de 24.000 lei lei/an/beneficiar, cuantum superior standardului minim de 
cost/an/beneficiar stabilit prin anexa 4 la H.G.R. nr.426/2020, respectiv 23.400 lei. 

Art. 9 din Legea nr. 17/2000 prevede acordarea serviciilor comunitare de 
consiliere persoanelor vârstnice fără plata unei contribuţii. De asemenea serviciile de 
îngrijire personală se acordă gratuit persoanelor vârstnice fără venituri şi susţinători 
legali, precum şi beneficiarilor de ajutor social sau care realizează venituri al căror 
cuantum se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de 
legislaţia în vigoare 
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Hotărârea nr. 978/2015 emisă de Guvernul României, completează criteriile de 

stabilire a contribuţiei pentru serviciile de îngrijire la domiciliu prin introducerea gradului 
de dependenţă. Astfel serviciile de îngrijire se axează pe nevoile de bază şi 
instrumentale a persoanei vârstnice.  

Anexa nr.2 la prezentul raport stabileşte contribuţia lunară a persoanelor 
vârstnice îngrijite la domiciliu prin raportarea cheltuielilor anuale la numărul mediu 
estimat de beneficiari ai Compartimentului,  respectiv 10 persoane. Astfel rezultă o 
contribuţie anuală a unui beneficiar în cuantum de 3168 lei. Raportată la numărul 
maxim de ore care se poate acorda conform standardelor, respectiv 20 ore/săptămână 
(80 ore/lună) se obţine suma de 3,3 lei/oră/beneficiar.  

 
În temeiul prevederilor:  
Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
 Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordonanţei Guvernului României nr. 68/28.08.2003 privind serviciile sociale, 
aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare;  

Ordinului 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; 

Hotărârii Guvernului României nr. 426/2020  privind aprobarea standardelor de 
cost pentru serviciile sociale; 

Hotărârii Guvernului României nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de 
evaluare  a nevoilor persoanelor vârstnice; 

Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal, cu modificările si completările ulterioare;  

Hotărârii Guvernului României nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Art.7 (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârii nr. 85/04.05.2018 al Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind 
redenumirea Direcţiei Municipale de Servicii Sociale Bistriţa în Direcţia de Asistenţă 
Socială Bistriţa, cu păstrarea personalităţii juridice şi aprobarea organigramei, statului 
de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare; 

Hotărârii nr. 207/12.12.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind 
aprobarea Organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa; 

Hotărârii nr. 205/12.12.2019 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind 
stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 
prin intermediul Direcţiei de Asistență Socială Bistriţa, cod serviciu social 8810 ID-II în 
anul 2020 şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru serviciile acordate; 
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  în temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”a” și lit. ”d”, alin. 7 lit. ”b”, art. 139 alin. (3) lit. ”a” și 

art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 
privind Codul Adiministrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

 propunem şi susţinem Proiectul de Hotărâre privind stabilirea costului serviciilor 
de asistenţă şi îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcţiei de 
Asistenţă Socială Bistriţa, cod serviciu social 8810 ID-II în anul 2021 şi contribuţia 
lunară datorată de acestea pentru serviciile acordate. 
 
 
 
 
    
                    Director,                                                                     Director executiv, 
           Direcţia Economică                                                        Direcţia de Asistență 
               Scurtu Nicolae                                                                 Socială Bistriţa 
                                                                                                          Dreptate Radu 

 
 
 

 
Șef serviciu, 

Serviciul Financiar Contabilitate 
Administrativ 

Măgerușan Onița 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.R, M.O./ 2ex.  



 
CABINET PRIMAR 
Nr. 13438/17.11.2020 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

 
 
  

 Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa asigură protecţia şi asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice în două forme: rezidenţială, prin intermediul Serviciului „Cămin 

pentru Persoane Vârstnice” şi la domiciliul acestora prin intermediul „Asistenţei la 

Domiciliu a Persoanelor Vârstnice”. 

Conform prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, serviciile acordate la domiciliu se centrează pe îngrijirea persoanei şi 

menţinerea acesteia în mediul obişnuit de viaţă. 

Potrivit art. 10 din Legea nr. 17/2000 coroborat cu prevederile anexei 4 la 

Hotărârea Guvernului României nr. 426/2020  privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale, Consiliile Locale stabilesc tipurile de servicii acordate la 

domiciliu şi costul acestora.  

 În vederea stabilirii cuantumului contribuţiei pentru serviciile acordate la 

domiciliu, propunem şi susţinem proiectul de hotărâre privind stabilirea costului 

serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice prin intermediul 

Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, cod serviciu social 8810 ID-II în anul 2021 şi 

contribuţia lunară datorată de acestea pentru serviciile acordate 

 

 
 

PRIMAR, 
        IOAN TURC 

 
 
 
 
 
D.R., M.O. / 2 ex. 

 



 
Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa  
Nr. 13440/17.11.2020 

 

ANUNȚ 

privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu  

a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, cod 

serviciu social 8810 ID-II în anul 2021 şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru 

serviciile acordate 

 

 

            În temeiul prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţa generală proiectul de 

hotărâre  privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu a 

persoanelor vârstnice prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, cod 

serviciu social 8810 ID-II în anul 2021 şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru 

serviciile acordate, cu intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al 

municipiului Bistriţa în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2021. 

            Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii şi opinii cu 

valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre, până la data de 31 

decembrie 2020. 

              Propunerile, sugestiile sau recomandările se pot transmite în scris, la sediul 

Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr.6 sau la sediul Direcţiei de Asistență 

Socială Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Dornei nr.12.  

 
 

PRIMAR, 
        IOAN TURC 



 
Direcţia de Asistență Socială Bistriţa 
Nr. 13442/17.11.2020 
 
 

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 

Încheiat cu ocazia afişării proiectului de hotărâre  

privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu  

a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, cod 

serviciu social 8810 ID-II în anul 2021 şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru 

serviciile acordate 

 

 

 Astăzi, 16.12.2020, s-a afişat pe site-ul instituţiei www.primariabistrita.ro şi la 

sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Dornei 

nr.12., spre consultarea cetăţenilor interesaţi de proiectul de hotărâre privind privind 

stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 

prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, cod serviciu social 8810 ID-II în 

anul 2021 şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru serviciile acordate.  

Potrivit art.6, alin.4 din Legea nr.52/2003, orice persoană interesată poate 

formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect 

de hotărâre până la data de 31 decembrie 2020. 

 Propunerile, sugestiile sau recomandările se pot transmite în scris, la sediul 

Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr.6 sau la sediul Direcţiei de Asistenţă 

Socială Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Dornei nr.12.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DREPTATE RADU 

 
                         Afișat pe site, 

                                                                                                                  MONITORUL OFICIAL LOCAL 

                                                                                                              Astăzi __________________ 

                Serviciul Relații Publice, Comunicare 

http://www.primariabistrita.ro/

