
              
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
pentru stabilirea baremelor de dotări specifice, a costurilor 

medii lunare de întreţinere şi a contribuţiilor lunare de 
întreținere datorate de persoanele adulte asistate în 

căminele pentru persoane vârstnice, centrele de abilitare şi 
reabilitare a persoanelor adulte cu handicap, precum și în 
centrul de asistenţă medico-socială, unităţi de asistenţă 

socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului Buzău 

  
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 18393 /14.11.2022; 

- nota de fundamentare nr. 44668/ 07.11.2022 a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Buzău, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub nr. 18394/14.11.2022; 

- 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; 

- Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului Buzău nr. 21/22.11.2022 privind avizarea Notei de 
fundamentare nr. 44668/07.11.2022 pentru avizarea baremelor de 
dotare specifice, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției 
lunare de întreținere datorate de adulții asistați în căminele pentru 
persoane vârstnice și în centrele de abilitare și reabilitare a persoanelor 
adulte cu dizabilități, precum și de persoanele adulte din Centrul de 
Asistență Medico-Socială Pogoanele, aflate în structura  Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Buzău; 

- prevederile Ordinului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice nr. 1887/2016 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 
in centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau 
de susținătorii acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi      promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
 



 
 
 

- prevederile Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităţilor de 
asistență medico-socială; 

- prevederile Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea 
standardului de cost/an pentru servicii acordate in unităţile de asistență 
medico-sociale și a unor normative privind personalul din unităţile de 
asistență medico-socială și personalul care desfășoară activităţi de 
asistență medicală comunitară, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei 
naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; 

- prevederile Legii  nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 292/20.12.2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” și al art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1.  (1) Se stabilesc costurile medii lunare de întreținere aferente 
anului bugetar 2023 pentru căminele pentru persoane vârstnice  și pentru 
Centrul de asistenţă medico-socială Pogoanele din structura Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Buzău, prevăzute în anexa nr. 1. 

       (2) Se stabilesc contribuțiile lunare de întreținere aferente anului 
bugetar 2023 pentru căminele pentru persoane vârstnice și şi pentru Centrul de 
asistenţă medico-socială Pogoanele din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Buzău, prevăzute în anexa nr. 2. 

       (3) Contribuția lunară de întreținere pentru persoanele adulte cu 
handicap din Centrele de recuperare și reabilitare pentru persoane adulte cu 
handicap din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Buzău este de 900,00 lei, potrivit dispoziţiilor art. 1 al Ordinului 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice  
nr. 1.887/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art. 2. Se aprobă baremele de dotare cu echipament și cazarmament 

pentru persoanele vârstnice și persoanele adulte cu handicap asistate în centrele 
rezidențiale pentru persoane adulte din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Buzău, prevăzute în anexele nr. 3a-3d. 

      
Art. 3. Prevederile art. 1 și 2 se aplică începând cu luna ianuarie 2023. 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
Art. 4.  Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Buzău și Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 5.  (1) La data de la care prezenta hotărâre produce efecte, Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr. 284/2014 se abrogă. 
    (2) Anexele nr. 1, nr.2 şi nr. 3a-3d fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

 Art. 6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Județul Buzău, Direcţiei generale de asistenţă 
socială și protecţia copilului Buzău, precum și publicarea pe site-l Consiliului 
Judeţean Buzău. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU  
 
 
 
 
 
 

                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                 MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 262 
BUZĂU, 24 NOIEMBRIE 2022 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXA NR.1 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 262/2022 

 

 

 

Cost mediu lunar de întreținere  

pentru anul 2023 

în unităţile de asistență socială din structura D.G.A.S.P.C. Buzău 

pentru persoane adulte  

 

 

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

 Cost mediu lunar de întreținere/asistat/grad de dependență  
 Persoane dependente                       =  7.050 lei 
 Persoane semidependente                =  5.800 lei 
 Persoane care nu sunt dependente    =  5.280 lei 

 

 

        2. Căminul pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă: 

 Cost mediu lunar de întreținere/asistat/grad de dependență  
 Persoane dependente                       =  7.050 lei 
 Persoane semidependente                 =  5.500 lei 
 Persoane care nu sunt dependente     =  4.500 lei 

 

 

            3.  Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni: 

 Cost mediu lunar de întreținere/asistat/grad de dependență  
 Persoane dependente                       =   9.900 lei 
 Persoane semidependente                =  9.600 lei 
 Persoane care nu sunt dependente    =  9.150 lei 

 

 

 4. Centrul de asistenţă medico-socială Pogoanele: = 6900 lei 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 262/2022 

 

 

 

Contribuțiile lunare de întreținere pentru anul 2023  

în unităţile de asistență socială din structura D.G.A.S.P.C. Buzău 

pentru persoane adulte 

 

 

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

 Contribuție lunară de întreținere/asistat/grad de dependență  
 Persoane dependente                     =  1.375 lei 
 Persoane semidependente              =  1.265 lei 
 Persoane care nu sunt dependente =  1.210 lei 

 

 

        2. Căminul pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă: 

 Contribuție lunară de întreținere/asistat/grad de dependență  
 Persoane dependente                       =  1.375 lei 
 Persoane semidependente                =  1.155 lei 
 Persoane care nu sunt dependente    =  1.045 lei 

 

 

            3.  Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni: 

 Contribuție lunară de întreținere/asistat/grad de dependență  
 Persoane dependente                        =  1.375 lei 
 Persoane semidependente                 =   1.265 lei 
 Persoane care nu sunt dependente     =   1.210 lei 

 

 4. Centrul de asistenţă medico-socială Pogoanele:     = 1.320 lei 

 

   

 

 



Barbati Femei
Batista buc. 3 3
Chiloti buc. 7 7
Ciorapi ( ștrampi ) buc. - 5
Sosete per. 7 5
Bluza buc. 1 2
Costum flanelat buc. 3 3
Maiou buc. 7 7
Manusi    per. 1 1
Palton/canadiana buc. 1 1
Pantalon de vara buc. 4 4
Pantalon de iarna buc. 3 3
Pantofi din piele/ghete buc. 1 1
Pantofi tenis sau adidasi buc. 1 1
Fusta de vara buc. - 2
Fusta de iarna buc. - 2
Sandale buc. 2 2
Papuci buc. 2 2
Pijama buc. 3 3
Caciula buc. 2 2
Pulover/jacheta buc. 4 4
Tricou cu maneca scurta buc. 5 5
Tricou cu maneca lunga buc. 5 5
Trening buc. 3 3
Camasa de vara buc. 5 5
Camasa de iarna buc. 5 5
Camasa de noapte buc. - 4
Capot buc. - 3

Halat de baie buc. 2 2

Cantități maxime
UM

ANEXA NR.3a
la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.  262 /2022

 BAREME DE DOTARE
cu echipament/persoana adultă asistata in unitati de asistenta

Denumirea produsului

ECHIPAMENT

 sociala din structura D.G.A.S.P.C. Buzau



ANEXA NR.3b

UM Cantitate
buc 1
buc 3
buc 3
buc 3
buc 3
buc 5
buc 2
buc 3
buc 2

la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.  262/2022

Pături

Prosop mic
Prosop de baie

Perna

Cuvertura de pat

 BAREME DE DOTARE
cu cazarmament/persoana adultă asistata in unitati de asistenta 

 sociala din structura D.G.A.S.P.C. Buzau

Cearsaf plic

           CAZARMAMENT

Denumirea produsului
Saltea

Fata de perna

Cearsaf



Barbati Femei
Batista buc. 3 3
Chiloti buc. 7 7
Ciorapi ( ștrampi ) buc. - 5
Sosete per. 7 5
Bluza buc. 1 2
Costum flanelat buc. 3 3
Maiou buc. 7 7
Manusi    per. 1 1
Palton/canadiana buc. 1 1
Pantalon de vara buc. 4 4
Pantalon de iarna buc. 3 3
Pantofi din piele/ghete buc. 1 1
Pantofi tenis sau adidasi buc. 1 1
Fusta de vara buc. - 2
Fusta de iarna buc. - 2
Sandale buc. 2 2
Papuci buc. 2 2
Pijama buc. 3 3
Caciula buc. 2 2
Pulover/jacheta buc. 4 4
Tricou cu maneca scurta buc. 5 5
Tricou cu maneca lunga buc. 5 5
Trening buc. 3 3
Camasa de vara buc. 5 5
Camasa de iarna buc. 5 5
Camasa de noapte buc. - 4
Capot buc. - 3

Halat de baie buc. 2 2

ANEXA NR. 3c
la Hotarârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 262 /2022

 BAREME DE DOTARE
cu echipament/persoana asistata in Centrul de Asistenta

Denumirea produsului

ECHIPAMENT

 Medico- Sociala din structura D.G.A.S.P.C. Buzau

Cantități maxime
UM



ANEXA NR.3d

UM Cantitate
buc 1
buc 3
buc 3
buc 3
buc 3
buc 5
buc 2
buc 3
buc 2Cuvertura de pat

 BAREME DE DOTARE
cu cazarmament/persoana asistata in Centrul de Asistenta 
Medico-Sociala Pogoanele din structura D.G.A.S.P.C. Buzau

Cearsaf plic

           CAZARMAMENT

Denumirea produsului
Saltea

Fata de perna

Cearsaf
Perna

la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.  262 /2022

Pături

Prosop mic
Prosop de baie



 

 

     

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
 NR. 18393/14.11.2022 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea baremelor de 

dotări specifice, a costurilor medii lunare de întreţinere şi a 
contribuţiilor lunare de întreţinere datorate de persoanele 

adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice, 
centrele de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu 

handicap, precum și în centrul de asistenţă medico-socială, 
unităţi de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Buzău 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 284/2014 s-au stabilit 
costurile lunare de întreţinere în căminele pentru persoane vârstnice, centrele 
de abilitare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap și în centrul de 
asistenţă medico-socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Buzău. 
 Prin aceeaşi hotărâre au fost aprobate baremele de dotare cu echipament 
și cazarmament pentru beneficiarii serviciilor acestor unităţi de asistenţă socială. 
 Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.253/2022 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor  de cost pentru 
serviciile sociale, aceste standarde au fost modificate integral iar actul normativ 
inițial a fost restructurat, astfel că se impune revizuirea actului administrativ cu 
caracter normativ, în sensul punerii acestor reglementări terțiare în acord cu 
noile dispoziţii normative secundare, precum și cu dinamica structurii de unități 
de asistenţă socială a furnizorului public judeţean de servicii sociale. 
 La propunerea instituţiei publice judeţene de asistenţă socială și protecţia 
copilului se supune aprobării legislativului judeţean şi modificarea baremelor de 
dotare cu echipament și cazarmament pentru beneficiarii  serviciilor unităţilor de 
asistenţă socială de tip rezidențial destinate persoanelor vârstnice și persoanelor 
adulte cu handicap. 
 Unul dintre scopurile promovării proiectului de față este asigurarea datelor 
primare pentru documentarea și fundamentarea proiectului bugetului judeţului 
pentru anul bugetar 2023, precum şi al instituţiei publice judeţene de asistenţă 
socială și protecţia copilului. 
 Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU  
 
 
 



 
 
 

Nr. 44668/07.11.2022 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 pentru avizarea baremelor de dotare specifice, a costului mediu lunar 
de întreținere  și a contribuției lunare de întreținere datorate de adulții 

asistați în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de 
abilitare, reabilitare a persoanelor adulte cu handicap 

 aflate în structura D.G.A.S.P.C. Buzău 
 

 În conformitate cu prevederile: 

 Legii nr. 17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Legii nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

 Ordinului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de 
întreținere datorată 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, 

 Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor  de cost 
pentru serviciile sociale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 Legii asistenței sociale nr. 292/2011, 

 Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de 
evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, 

         persoanele vârstnice care sunt îngrijite în unități de asistenţă socială, 
organizate potrivit legii, şi  care dispun de venituri proprii precum şi susținătorii 
legali ai acestora au obligaţia să plătească lunar, o contribuție de întreținere, 
stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere.  

CONSILIUL  JUDEȚEAN  BUZĂU 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA 
COPILULUI BUZĂU 



          În conformitate cu prevederile art. 25 alin.(1), (2), (4) și (5) din Legea 
nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, costul mediu lunar se stabilește 
respectând următoarele cerințe: 

1) este elaborat anual de către consiliile locale și/sau județene, după caz, 
înainte de aprobarea bugetelor proprii; 

2) este întocmit în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice 
îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale  ale 
căminului pentru persoane vârstnice; 

4) trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și 
nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre 
a Guvernului, în condițiile legii; 

5) acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel: 

a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin 
datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din 
valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar 
de întreținere aprobat pentru fiecare cămin; 

b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de 
întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice 
îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în 
cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe 
țară garantat în plată, stabilit potrivit legii; 

c) susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară 
integrală printr-un angajament de plată. 

     Ținând cont de cele prezentate  mai sus, costul mediu lunar de întreținere 
pe baza căruia se stabilește contribuția  lunară de întreținere se determină 
pornind de la totalul cheltuielilor curente estimate, împărțit la numărul mediu al 
beneficiarilor și raportat la 12 luni. 

            Costurile  medii lunare de întreținere estimate în căminele de bătrâni 
din structura D.G.A.S.P.C. Buzău sunt redate în anexa nr. 1 care constituie parte 
integrantă a prezentei. 

            De asemenea, propunem  spre aprobare contribuțiile lunare de 
întreținere, pentru anul 2023, pentru persoanele adulte din unitățile de asistență 
socială din structura D.G.A.S.P.C. Buzău, astfel cum sunt prevăzute în anexa  
nr. 2 la prezenta. 

           La stabilirea contribuției lunare de întreținere s-au avut în vedere 
prevederile art. 529 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora 
,,întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele 
celui care urmează a o plăti”, precum și  prevederile art. 93 din Legea nr. 
292/2011- Legea asistenței sociale, în baza cărora ,,obligațiile de întreținere se 
stabilesc astfel încât să nu afecteze veniturile  considerate a fi minim necesare 
vieții curente a persoanei/persoanelor obligate la întreținere, precum și a copiilor 
acesteia/acestora ”. 

            De asemenea la stabilirea contribuției lunare de întreținere s-a ținut cont 
și  de gradul de dependență al persoanelor vârstnice îngrijite, astfel cum este 



stipulat în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei 
naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. 

           Referitor la adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice 
pentru persoane adulte cu handicap aceștia au stabilită o contribuție lunară de 
întreținere datorată de ei sau de susținătorii lor. 

           Nivelul contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap 
asistați în centre sau de susținătorii acestora, precum și metodologia de stabilire 
a acesteia  este aprobată prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale. 

            Contribuția lunară de întreținere datorată de adulții cu handicap 
asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu 
handicap sau de susținătorii acestora este în prezent stabilită la suma 
de 900 lei și este reglementată de Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 1887/2016. 

            Persoanele cu handicap grav psihic și/sau mintal asistate în centrele 
rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap și susținătorii acestora 
sunt scutite de la plata contribuției lunare de întreținere. Costurile aferente 
sunt susținute din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în condițiile 
legii, prin bugetele locale județene. 

            Costul mediu lunar de întreținere pentru asistarea unei persoane adulte 
cu handicap în sistem rezidențial cuprinde cheltuielile de personal și cheltuielile 
cu bunuri și servicii. 

   Baremele de dotare cu echipament şi cazarmament propuse în anexele 
nr. 3 şi 4 la prezenta, nu sunt stabilite prin legi specifice domeniului de asistenţă 
socială, ci pe baza nevoilor identificate la nivelul serviciilor de protecţie specială 
din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzău în cursul ultimilor ani. 

            Față de cele prezentate, supunem spre analiză și avizare prezenta notă.  

           Director Executiv,                                         

   Loredana Elena Dorobanțu                         Director Exec. Adj. Ec., 

                                                                            Mihaela Cojocea 
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