
        
 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a 

contribuţiei lunare de întreţinere şi a baremelor de dotare 
pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru 

persoane vârstnice şi în centrele de abilitare şi reabilitare a 
persoanelor adulte cu dizabilităţi, unităţi de asistenţă 

socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Buzău pentru anul 2022 

 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
 referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat sub nr.19103 /08.12.2021; 
 nota de fundamentare nr. 176629/15.11.2021 a Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub nr. 17662 15.11.2021; 

 avizul de legalitate al Secretarului general al judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

 prevederile Hotărârii nr. 14/2021 a Colegiului Director al Direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 220/2021 privind 
reorganizarea Centrelor de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte 

cu handicap din municipiul Râmnicu-Sărat şi, respectiv, comuna Stâlpu 

în centre de abilitare şi reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
 prevederile Ordinului nr. 1.887/2016 al Ministrului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice privind stabilirea contribuției 
lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele 

rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de 
susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului 

contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați 
în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau 

de susținătorii acestora; 
 prevederile Ordinului  nr. 82/2019 al Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale 

privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii 
pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 

 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru 

de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

 



 
 

 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice 

de asistență socială și a structurii orientative de personal; 
 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului 

minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din 
instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate 

persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor 
vârstnice; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 

privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 

privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 prevederile Legii nr.  287/2009 – Codul civil,   republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
 

 În temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) şi al art. 182 alin. (1) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. (1) Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere, estimat pentru 

anul 2022, din unităţile de asistenţă socială pentru persoane adulte din 
structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău, 

prevăzut în Anexa nr. 1. 
  

            (2) Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere pentru anul 2022, 
din unităţile de asistenţă socială pentru persoane vârstnice din structura 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău, prevăzută în 

Anexa nr. 2. 
 

 Art. 2. (1) Contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele 
adulte cu handicap asistate în unităţile de asistenţă socială din structura 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău şi/sau de 
către susţinătorii acestora este de 900,00 lei, potrivit dispoziţiilor de la art. 1 

din Ordinul nr. 1.887/2016 al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice.  



 

 

  (2) Nivelul contribuţiei lunare de întreţinere se stabileşte conform 

Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate 
de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane 

adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, prevăzută la art. 2 din Ordinului 
nr. 1.887/2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice.  

 Art. 3. (1) Se aprobă Baremul de dotare cu echipament în anul 2022 
pentru o persoană adultă asistată în unităţile de asistenţă socială din structura 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău, prevăzut în 
Anexa nr. 3.   

    (2) Se aprobă Baremul de dotare cu bunuri de cazarmament în 

anul 2022 pentru o persoană adultă asistată în unităţile de asistenţă socială din 
structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău, 

prevăzut în Anexa nr. 4.  

 Art. 4. Direcţia economică din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Buzău şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 

Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 5. (1) Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    (2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022.  

 Art. 6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcţiei economice din aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău şi Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului Buzău, precum şi publicarea pe site-l Consiliului 
Judeţean Buzău. 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
                  CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
      
               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
NR. 243 
BUZĂU, 16 DECEMBRIE 2021 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 



 

 
 

                                        
 Anexa nr. 1 

                     la  Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 243/2021 
 

 
COST MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE  

estimat pentru anul 2022 în unităţile de asistență socială  

pentru persoane adulte din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului Buzău 

 

             1.  Căminul pentru persoane vârstnice ,,Alecu Bagdat’’ Râmnicu-Sărat: 

 Cost mediu lunar de întreținere/asistat/grad de dependență  

 Persoane dependente                      =  5.150 lei 
 Persoane semidependente               =  4.950 lei 
 Persoane care nu sunt dependente   =  4.850 lei 

 
   2. Căminul pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă: 

 Cost mediu lunar de întreținere/asistat/grad de dependență  
 Persoane dependente                       =  4.300 lei 

 Persoane semidependente                = 3.800 lei 
 Persoane care nu sunt dependente    = 3.700 lei 

 

       3.  Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni: 

 Cost mediu lunar de întreținere/asistat/grad de dependență  

 Persoane dependente                       =  8.300 lei 
 Persoane semidependente                =  8.000 lei 
 Persoane care nu sunt dependente    =  7.850 lei 

 
4. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi Stîlpu : 

 Cost mediu lunar de întreținere /asistat      =  6.800 lei 
 

5. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi Râmnicu-Sărat : 

 Cost mediu lunar de întreținere /asistat     =  6.000 lei       

 
6. Centrul de integrare prin terapie ocupationala Râmnicu - Sărat : 

( Centrul pentru abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi) 

 Cost mediu lunar de întreținere /asistat    =  5.600 lei     
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

Anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 243 /2021 

 

 

 

CONTRIBUȚIA LUNARĂ DE ÎNTREŢINERE  

pentru anul 2022 în unitățile de asistență socială  

pentru persoane adulte din structura Direcției generale de asistenţă socială 

şi protecţia copilului Buzău 

 

 

 

1. Căminul pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdat” Râmnicu-Sărat 

 

 Contribuție lunară de întreținere/asistat/grad de 

dependență  
 Persoane dependente                      =  1.250 lei 

 Persoane semidependente               =  1.150 lei 
 Persoane care nu sunt dependente   =  1.100 lei 

 

        2. Căminul pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă: 

 

 Contribuție lunară de întreținere/asistat/grad de 

dependență  
 Persoane dependente                       =  1.250 lei 

 Persoane semidependente                =  1.050 lei 
 Persoane care nu sunt dependente    =     950 lei 

 

         3.  Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni: 

 

 Contribuție lunară de întreținere/asistat/grad de 

dependență  
 Persoane dependente                        =  1.250 lei 

 Persoane semidependente                 =  1.150 lei 
 Persoane care nu sunt dependente     =  1.100 lei 

 

 



 

Anexa nr.  3  
la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 243 /2021  

      
      
      
      

                             BAREME DE DOTARE 

        cu echipament/persoană adultă asistată în unităţi de 

socială din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

                          protecţia copilului Buzău 

      
      

Denumirea produsului UM 

Cantități 

maxime   

Bărbați Femei   

Batistă buc. 3 3   

Chiloți buc. 7 7   

Ciorapi ( ciorapi pantalon ) buc. - 5   

Șosete per. 7 5   

Bluză buc. 1 2   

Costum flanelat buc. 3 3   

Maiou buc. 7 7   

Mănuși     per. 1 1   

Palton/canadiană  buc. 1 1   

Pantalon de vară buc. 4 4   

Pantalon de iarnă buc. 3 3   

Pantofi din piele/ghete buc. 1 1   

Pantofi tenis sau adidași buc. 1 1   

Fustă de vară buc. - 2   

Fustă de iarnă buc. - 2   

Sandale buc. 2 2   

Papuci  buc. 2 2   

Pijama buc. 3 3   

Căciulă buc. 2 2   

Pulover/jacheta buc. 4 4   

Tricou cu mânecă scurtă buc. 5 5   

Tricou cu mânecă lungă buc. 5 5   

Trening buc. 3 3   

Cămașă de vară buc. 5 5   

Cămașă de iarnă buc. 5 5   

Cămașă de noapte buc. - 4   

Capot buc. - 3   

Halat de baie buc. 2 2   

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

            

    Anexa nr. 4 4 

 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 243/2021   

      

      

      

                          BAREME DE DOTARE 
          cu bunuri de cazarmament/persoană asistată în 

                                unităţi de asistenţă 
   socială din structura Direcţiei generale de asistenţă socială 

                           şi protecţia copilului Buzău 

      

  

      

      

Denumirea produsului UM Cantitate  
Saltea buc 1  
Pături buc 3  
Pernă buc 3  
Cearșaf buc 3  
Cearșaf plic buc 3  
Față de pernă buc 5  
Prosop mic buc 2  
Prosop de baie buc 3  
Cuvertură de pat buc 2  

      
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 PREŞEDINTE 

 NR. 19103/ 08.12.2021 
 
 
 
 

REFERAT 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a 
contribuţiei lunare de întreţinere şi a baremelor de dotare 

pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru 

persoane vârstnice şi în centrele de abilitare şi reabilitare a 
persoanelor adulte cu dizabilităţi, unităţi de asistenţă 

socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Buzău pentru anul 2022 

 
   

 
 

Proiectul de hotărâre este promovat în scopul îndeplinirii atribuţiilor 

deliberativului judeţean şi realizarea activităţilor aferente pentru asigurarea, în 

condiţiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
judeţean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri 
aflate în nevoie socială. 

 Astfel, Consiliul Judeţean Buzău aprobă, anterior adoptării bugetului 
propriu al judeţului, costului mediu lunar de întreţinere, contribuţia lunară de 

întreţinere şi baremele de dotare cu echipament şi bunuri de cazarmament 
pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice şi în 

centrele de abilitare şi reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilităţi, unităţi de 
asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău. 
 Acestea se constituie în elemente ce vor fi valorificate în elaborarea 

proiectului de buget al judeţului, pentru anul financiar bugetar 2022, în 
componenta de cheltuieli ale serviciului public judeţean de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, precum şi referitor la sume care se constituie venituri la 

bugetul judeţului. 
   Diferenţele între valorile propuse pentru servicii sociale identitice drept 

costul mediu lunar de întreţinere şi contribuţie lunară de întreţinere, rezultă din 
particularităţile fiecarei unităţi de asistenţă socială legate de capacitatea 

serviciului, dimensiunea, structura, şi compartimentarea imobilului în care 
funcţionează acesta, sursa de asigurare a căldurii şi a apei calde, localitatea în 

care funcţionează serviciul social, numărul şi tipul utilajelor folosite pentru 
prepararea hranei, pentru spălătorie şi pentru alte activităţi conexe. 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 Având în vedere că beneficiarii adulţi ai serviciilor sociale evocate sunt 
lipsiţi de autonomie şi/sau suport extern, dificultăţile din ultimii ani bugetari în 

finanţarea cheltuielilor serviciului public judeţean de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, precum şi contextul sanitar-pandemic, apreciem că actul 

administrativ cu caracter normativ propus spre adoptare motivează şi 
ierahizarea şi prioritizarea resurselor bugetare disponibile. 

 Pentru motivele mai sus arătate, propunem adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată. 

 
 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
         PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 

 


