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HOTĂRÂREA NR.418/2021
privind aprobarea încheierii Convenţiei între Direcţia de Asistenţă Socială şi Episcopia Ortodoxă
Română a Maramureşului şi Sătmarului, având ca obiect acordarea de servicii sociale
rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare, prin
intermediul Centrului Social pentru persoane în vârstă - Comuna Coroieni
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,
MARȚI 28 DECEMBRIE 2021
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.
536 2021;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.536/2021;
• Raportul de specialitate promovat de Direcţia de Asistenţă Socială, înregistrat sub nr.
25901/27.12., prin care se propune aprobarea încheierii Convenţiei între Direcţia de Asistenţă
Socială şi Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, având ca obiect
acordarea de servicii sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza
Municipiului Baia Mare, prin intermediul Centrului Social pentru persoane în vârstă - Comuna
Coroieni.
Având în vedere :
 Art. 2 alin. 2, art. 3 din HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale;
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 Art. 19, art. 24 alin. (2) şi art. 25 alin. (5), alin. (5 ) şi alin. (5 ) din Legea nr. 17/2000 privind
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
 Art. 3, art. 36, alin (1) , art. 39 lit c), art. 97, alin. (2) și art. 102 alin. (1), alin. (2), alin. (3) din
Legea nr. 292/2011 privind Legea asistenţei sociale;
 Art. 513 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la obligaţia de întreţinere;
 Art. 35 alin. (1) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare;
 Art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d) alin. (7) lit b), alin. 9, lit. a, alin. (14) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
 Avizul favorabil al comisiilor de specialitate I și III din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
 Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1

Se aprobă încheierea Convenţiei între Direcţia de Asistenţă Socială şi Episcopia Ortodoxă
Română a Maramureşului şi Sătmarului având ca obiect acordarea de servicii sociale
rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare, care
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necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire şi tratament şi care din
cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi
asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare
socială, prin intermediul Centrului Social pentru persoane în vârstă - Comuna Coroieni,
conform Anexei nr. 1 ce constituie parte integrantă din prezenta.
Art. 2

Se aprobă decontarea integrală pentru serviciile sociale rezidenţiale acordate de către
Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului prin intermediul Centrului Social
pentru persoane în vârstă - Comuna Coroieni, în cuantumul stabilit de autoritatea competentă
în coformitate cu standardele minime de cost pentru serviciile sociale, în situaţia în care
beneficiarul nu are venit propriu, şi nici aparţinători cu obligaţii de întreţin ere a căror venituri pe
membru de familie să fie mai mari decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, stabilit potrivit legii.

Art. 3

Se aprobă decontarea parţială a serviciilor specifice acordate de către Episcopia Ortodoxă
Română a Maramureşului şi Sătmarului prin intermediul Centrului Social, după următoarea
formulă de calcul:



diferenţa dintre valoarea de 60% din venitul propriu al beneficiarului şi costul total/pachet de
servicii/persoană/lună în cuantum stabilit de autoritatea competentă în conformitate cu
standardele minime de cost pentru serviciile sociale, în situaţia în care beneficiarul are venit
propriu, dar nu are aparţinători cu obligaţii de întreţinere a căror venituri pe membru de familie
să fie mai mari decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,
stabilit potrivit legii.

Art. 4

La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susţinătorilor legali se procedează după
cum urmează:

 din veniturile nete lunare ale susţinătorilor legali se scad eventualele obligaţii legale de
întreţinere, aflate în executare;
 suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii legali îi au efectiv
în întreţinere.”
Art. 5

Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie sunt cele
prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6

Se aprobă Procedura privind identificarea aparţinătorilor cu obligaţii de întreţinere a
persoanelor vârstnice beneficiare ale serviciilor Centrului Social pentru persoane în vârstă Comuna Coroieni, conform Anexei 2 ce constituie parte integrantă din prezenta.

Art. 7

Se mandatează directorul general al DAS pentru semnarea Convenţiei cu Episcopia Ortodoxă
Română a Maramureşului şi Sătmarului.

Art. 8

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială şi
Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului prin Centrul Social pentru
persoane în vârstă - Comuna Coroieni.

Art. 9

Prezenta hotărâre se comunică la:
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcţia de Asistenţă Socială;
• Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului;
• Centrul Social pentru persoane în vârstă - Comuna Coroieni;
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• Serviciul Administrație Publică Locală.

Crișan Romeo
Preşedinte de şedinţă
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