
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea nivelului contribuției lunare de întreținere a persoanelor 
beneficiare de serviciile sociale ale Centrului Rezidențial de Asistență și 

Reintegrare Socială a Persoanelor Fără Adăpost Câmpina, pentru anul 2019 
 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.68.947/17 iulie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
stabilirea nivelului contribuției lunare de întreţinere a persoanelor beneficiare de 
serviciile sociale ale Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a 
Persoanelor Fără Adăpost Câmpina, pentru anul 2019; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.68.949/17 iulie 2019, promovat de Direcția de Asistență Socială 
din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.69.005/19 iulie 2019, promovat de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 
 - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, ș.a.m.d.; 
 - avizul secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.69.006/19 iulie 
2019; 
 În baza dispozițiilor art.12, alin.(2), lit.”a” din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor 
fără Adăpost Câmpina, aprobat prin H.C.L. nr.19/23 februarie 2017;   

În raport de prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările 
și completările ulterioare, și ale Standardelor minime de calitate pentru serviciile 
sociale cu cazare pe o perioadă determinată, organizate ca centre rezidenţiale pentru 
persoanele fără adăpost, aprobate prin Ordinul nr.29/2019, Anexa nr.4; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - art.13, alin.(2) lit.”a” din Anexa nr.11  la H.G.R. nr.867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare 
și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

- art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

- art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(7), lit.”b” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 

 



Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1. – Se aprobă nivelul contribuției lunare de întreţinere pentru persoanele 
beneficiare de serviciile sociale ale Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare 
Socială a Persoanelor Fără Adăpost Câmpina pentru anul 2019, la suma de          
2.658 lei/lună/beneficiar, determinat conform ANEXEI, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. – Nivelul contribuției lunare de întreținere se actualizează anual și se 
aprobă prin hotărârea Consiliului Local. 

Art.3. –  Prezenta hotărâre se comunică: 
  - Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
  - Primarului Municipiului Câmpina; 
  - Direcţiei economice; 
  - Direcției juridice; 
  - Direcției de Asistență Socială. 
    
 
 
   

              Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, 
            Consilier,                Secretar, 
                                                                                           jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 25 iulie 2019  

Nr. _____      
 
 
 
 
                                             Cod FP-06-01, ver.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 ANEXA  
la H.C.L. nr._____/ _________ 

        Președinte de ședință, 
                   Consilier, 
 
 

 
DETERMINAREA CONTRIBUȚIEI LUNARE DE ÎNTREȚINERE 

 a persoanelor beneficiare de serviciile sociale ale Centrului Rezidențial de 
Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor Fără Adăpost Câmpina,  

pentru anul 2019 
 

 

 
Formula de calcul a contribuției lunare pentru anul 2019: 

 
318.939.14 lei/an (total cheltuieli/an 2018): 12 luni = 26578,26 lei/lună (estimat pentru 

anul 2019) 
26578,26 lei/lună : 10 beneficiari (nr. estimat 2019)/lună= 2658 lei (cost mediu lunar de 

întreținere pentru un beneficiar/lună). 
 

 Contribuția lunară de întreținere pentru Centrul Rezidențial de Reintegrare și 
Asistență Socială a Persoanelor fără Adăpost Câmpina în anul 2019 este 2658 lei la un număr 
estimat de 10 beneficiari/ lună. 
 

 
 
 
 

NR. CRT DENUMIRE CAPITOL BUGETAR TOTAL COSTURI LEI 
1. Furnituri de birou 193,26 lei 
2. Materiale de curățenie 5.619,10 lei 
3. Încălzit/iluminat 12.415,78 lei 
4. Apă/gunoi 2.450,23 lei 
5. Internet/poștă 1.534,12 lei 
6. Prestări servicii 1.297,00 lei 
7. Alte bunuri și servicii  3.195,29 lei 
8. Hrană 43.439,77 lei 
9. Materiale sanitare 190,16 lei 
10. Dezinfectanți 151,85 lei 
11. Uniforme și echipamente 1.494,05 lei 
12. Lenjerie și accesorii de pat 2.122,06 lei 
13. Obiecte de inventar 4.504,47 lei 
14. Deplasări interne 68,00 lei 
15. Protecția muncii 714,00 lei 
16. Alte cheltuieli de bunuri și servicii 870,00 lei 
17. Cheltuieli de personal 238.680 lei 

Total cheltuieli 2018 318939,14 lei 

Nr. mediu /lunar beneficiari  
în anul 2018 

10 

Cost mediu/beneficiar/lună în anul 2018 2658 lei 



       ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
MUNICIPIUL CÂMPINA 
       P R I M A R 
Nr.68.947/17 iulie 2019 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției lunare de 
întreţinere a persoanelor beneficiare de serviciile sociale ale Centrului 

Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor Fără Adăpost 
Câmpina, pentru anul 2019 

 
 

 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și 
aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului 
contribuției lunare de întreţinere a persoanelor beneficiare de serviciile sociale 
ale Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor Fără 
Adăpost Câmpina, pentru anul 2019. 

Promovarea proiectului de hotărâre are la bază normele legale specifice 
domeniului de asistență socială, tipurile de servicii sociale furnizate de Centrul 
Rezidențial, categorii de beneficiari ai acestor servicii, modalitățile și sursele de 
finanțare a activității Centrului, precum și drepturile și obligațiile beneficiarilor 
serviciilor sociale. 

Necesitatea propunerii este justificată cu atât mai mult cu cât, în conformitate 
cu prevederile Ordinului nr. 29/3 ianuarie 2019 pentru aprobarea Standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a 
copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru 
serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor 
sociale, publicat în M.O. nr. 121/15 februarie 2019, presupune respectarea unor 
standarde minime de cost, corelativ asigurării unor standarde minime de calitate, 
motiv pentru care stabilirea costurilor lunare de întreținere constituie element de 
fundamentare a proiectului de buget, pentru anul 2019, pentru Centrul Rezidențial de 
Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor Fără Adăpost Câmpina. 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului, aprobat prin HCL nr. 
19/23.02.2017, prevede că beneficiarii care realizează venituri datorează o 
contribuție de întreținere lunară în cuantum de 70% din venitul lunar, fără a se 
depăși nivelul contribuției lunare de întreținere aprobată pentru centrul rezidențial, 
conform actelor normative și administrative în vigoare. 

Având în vedere că pentru acest tip de servicii sociale nu există un standard de 
cost, stabilit printr-un act normativ, se impune ca acesta să fie aprobat prin act 
administrativ al autorității administrației publice locale. În acest sens s-au formulat și 
măsurile dispuse în urma misiunii de audit public intern cu privire la Modul de 



organizare și gestionare a subvențiilor de la bugetul local la Centrul Rezidențial de 
Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor fără Adăpost.  

Propunerea de cost are la bază Nota de fundamentare privind stabilirea 
costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de serviciile sociale 
ale Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor Fără 
Adăpost Câmpina, pentru anul 2019, înregistrată sub nr.68.168/12 iulie 2019, 
întocmită de șeful Centrului.         

Contribuția lunară de întreținere, aprobată prin Hotărâre de Consiliu, va 
reprezenta nivelul maxim al contribuției lunare a beneficiarilor Centrului, care 
realizează venituri proprii, respectiv plafonarea obligației de plată a persoanei 
asistate. 

Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.12, alin.(2), lit.”a” din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor 
fără Adăpost Câmpina, aprobat prin H.C.L. nr.19/23 februarie 2017;   

- prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale 
cu cazare pe o perioadă determinată, organizate ca centre rezidenţiale pentru 
persoanele fără adăpost, aprobate prin Ordinul nr.29/2019, Anexa nr.4; 
 - prevederile art.13, alin.(2) lit.”a” din Anexa nr.11  la H.G.R. nr.867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor 
cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(7), lit.”b” și art.196, alin.(1), 
lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ.  
 
 
 

 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu 
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Direcția de asistență socială 
Nr.68.949/17 iulie 2019 

 
 

 
R A P O R T    

la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției lunare de 
întreţinere a persoanelor beneficiare de serviciile sociale ale Centrului 

Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor Fără Adăpost 
Câmpina, pentru anul 2019 

 
 Avand in vedere Referatul de aprobare nr.68.947/17 iulie 2019 al           
d-lui ing. Tiseanu Horia Laurentiu - Primarul Municipiului Campina, prin care 
propune stabilirea nivelului contribuției lunare de întreţinere a persoanelor 
beneficiare de serviciile sociale ale Centrului Rezidențial de Asistență și 
Reintegrare Socială a Persoanelor Fără Adăpost Câmpina, pentru anul 2019, 
considerăm necesară promovarea prezentului proiect de hotărâre, din următoarele 
considerente: 

Serviciul social ,,Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a 
Persoanelor fără Adăpost" Câmpina, cod serviciu social 8790 CRPFA-I, este înființat 
și administrat de către Consiliul Local al Municipiului Câmpina, ca structură 
funcțională fără personalitate juridică în cadrul Serviciului Public de Asistență 
Socială, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 002617 din 23.10.2015. 
Centrul deține licența de funcționare seria LF nr. 0005806 emisă de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu valabilitate 
9.06.2017-9.06.2022. 
 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului aprobat prin HCL nr. 
19/23.02.2017, prevede că beneficiarii care realizează venituri datorează o contribuție 
de întreținere lunară în cuantum de 70% din venitul lunar, fără a se depăși nivelul 
contribuției lunare de întreținere aprobată pentru centrul rezidențial, conform actelor 

normative și administrative în vigoare. 
 În urma controlului Compartimentului Audit Public Intern, efectuat la nivelul 
Centrului, s-a emis “Fișa de urmărire a recomandărilor”, conform căreia este necesar 
a se stabili, anual, nivelul contribuției lunare de întreținere pentru Centrul 
Rezidențial, în colaborare cu conducerea Direcției Economice, și înaintată spre 
aprobare Consiliului Local. 

În baza datelor furnizate de Direcția Economică-Serviciul Buget, Finanțe, 
Contabilitate, prin Nota Internă nr. 68044/15.01.2019, pornind de la totalul 
cheltuielilor aferente anului 2018, respectiv suma 318.939.14 lei, împărțit la numărul 
mediu de beneficiari pentru anul 2018 (10 persoane/lună) și raportat la perioada de 12 
luni, rezultă un cost mediu lunar de întreținere de 2658 lei/lună/beneficiar pentru 
anul 2018, pe care îl propunem a fi menținut ca nivel al contribuției lunare de 
întreținere pentru anul 2019. 



 
 Determinarea nivelului contribuției lunare  de întreţinere pentru anul 2019 s-a 
realizat prin asimilare la modul de stabilire a contribuției lunare de întreținere pentru 
Căminele destinate persoanelor vârstnice, conform prevederilor Legii nr. 17/2000 
republicată, respectiv prin raportare la nivelul cheltuielilor din anul precedent, și 
anume: cheltuielile de întreținere și funcționare, cheltuielile de hrană, materiale 
sanitare, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, precum și cheltuielile de 
personal, în condițiile în care pentru centrul rezidențial destinat persoanelor fără 
adăpost nu există un standard de cost stabilit printr-un act normativ.  
  
 Formula de calcul: 

318.939.14 lei/an : 12 luni = 26578,26 lei/lună 
26578,26 lei/lună : 10 beneficiari (nr. estimat 2019)/lună= 2658 lei (cost mediu 

lunar de întreținere pentru un beneficiar/lună). 
Popunem ca elementele avute în vedere la determinarea nivelului contribuției 

lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Rezidențial de Asistență și 
Reintegrare Socială a Persoanelor fără Adăpost Câmpina pe anul 2019 să fie cuprinse 
într-o anexă la proiectul de hotărâre. 

Față de cele prezentate, Consiliul Local urmează a analiza și a dispune în 
consecință. 

 
 
 
Director executiv,      Șef Centru 
Dumitru Adina     Radu Roxana-Florentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

S E C R E T A R 
Nr.69.006/19 iulie 2019 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile 

art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
analizând prin prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.68.947/17 iulie 2019, formulat de ing.Tiseanu Horia 
– Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.68.949/17 iulie 2019, întocmit de Direcția de asistență socială din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.69.005/19 iulie 2019, întocmit de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției lunare de întreţinere a 
persoanelor beneficiare de serviciile sociale ale Centrului Rezidențial de 
Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor Fără Adăpost Câmpina, pentru 
anul 2019, motivat de prevederile: 
 - art.12, alin.(2), lit.”a” din Regulamentul de organizare și funcționare al 
Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor fără Adăpost 
Câmpina, aprobat prin H.C.L. nr.19/23 februarie 2017;   

- Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe 
o perioadă determinată, organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără 
adăpost, aprobate prin Ordinul nr.29/2019, Anexa nr.4; 
 - art.13, alin.(2) lit.”a” din Anexa nr.11  la H.G.R. nr.867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare 
și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

- art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

- art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(7), lit.”b” și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat 
cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ.  
 

SECRETAR, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
edit.B.L.                                                                                          
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