JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 2146 din 06.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea contribuției personale lunare
a beneficiarilor internați la unitățile de asistență medico-socială
subordonate Consiliului Județean Bihor
Conform art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, „(1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile
legii, următoarele categorii principale de atribuţii: ”a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;”
Potrivit alin. (6) lit. a) şi b) al aceluiaşi articol din actul normativ menţionat, „(6) În exercitarea
atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), preşedintele consiliului judeţean:
a) coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prestate prin
intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean;
b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile
prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a) - d);”;
Având în vedere adresa Centrului Medico-Social de Psihiatrie Nucet nr. 919/2016, prin care
solicită emiterea unei hotărâri a Consiliului Județean Bihor pentru stabilirea contribuției personale a
beneficiarilor;
Luând în considerare datele privind costurile anuale și situația financiară a beneficiarilor pe anii
2014-2015, comunicate prin adresele nr. 1023/2016 a Centrului Medico-Social de Psihiatrie Nucet și nr.
286/2016 a Unității de Asistență Medico-Socială Popești;
Ţinând cont de prevederile:
Hotărârii nr. 50/30.06.2003 a Consiliului local al orașului Nucet privind înființarea Centrului
Medico-Social în orașul Nucet;
Hotărârii nr. 11/26.01.2007 a Consiliului Județean Bihor cu privire la preluarea în
responsabilitatea administrativă și financiară a Consiliului Județean Bihor, a Centrului
Medico-Social Nucet;
Hotărârii nr. 28/04.07.2003 a Consiliului local al comunei Popești privind aprobarea
înființării Centrului Medico-Social;
Hotărârii nr. 04/22.02.2005 a Consiliului Județean Bihor cu privire la trecerea în
responsabilitatea administrativă și financiară a Consiliului Județean Bihor, a Centrului
Medico-Social Popești;
Hotărârii nr. 222/27.09.2016 privind rectificarea denumirii Centrului Medico-Social Popești
în Unitatea de Asistență Medico-Socială Popești;
Hotărârii nr. 20/31.03.2006 a Consiliului Județean Bihor privind contribuția lunară de
întreținere datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora aflate în
Centrul Medico-Social Popești, care stabilește contribuția lunară ca fiind ”echivalentă cu
venitul mediu net pe membru de familie”;
Ordonanței nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean
şi local;

Hotărârii nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi
finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;
Hotărârii nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în
unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă
medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară,
modificată prin H.G. nr. 932/2016;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
Cu scopul asigurării unui cadru optim și eficient de funcționare și finanțare a serviciilor oferite de
către unitățile de asistență medico-socială subordonate autorității județene;
În baza art. 97 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
-

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:
Adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea contribuției personale lunare a
beneficiarilor internați la unitățile de asistență medico-socială subordonate Consiliului Județean Bihor,
conținând următoarele prevederi:
1. În unitățile de asistență medico-socială subordonate Consiliului Județean Bihor, și anume Centrul
Medico-Social de Psihiatrie Nucet și Unitatea de Asistență Medico-Socială Popești, beneficiarii
îngrijiți precum și susţinătorilor legali ai acestora care au venituri sunt obligați să plătească lunar
o contribuţie personală pentru serviciile prestate, în condițiile legii și a prezentei hotărâri.
2. Beneficiarii care nu dispun de venituri și nici de susținători legali, precum și susținătorii legali ai
acestora care nu au venituri nu datorează plata contribuțiilor personale, îngrijirea acestora în
unitate fiind asigurată prin finanțare de la bugetul local al Județului Bihor și de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Sănătăţii, din sume alocate prin transferuri către bugetul local.
3. Contribuția personală datorată de beneficiari și/sau susținătorii legali ai acestora care dispun de
venituri se stabilește la 70% din valoarea venitului net mediu pe membru de familie al
beneficiarului.
4. Obligația de plată a contribuției personale lunare în sarcina beneficiarului și/sau a susținătorilor
legali ai acestora pentru serviciile prestate de unitățile de asistență socială din subordinea
Consiliului Județean Bihor se constituie prin semnarea unui angajament de plată de către
beneficiar sau reprezentantul său legal, și/sau susținătorul legal, după caz.
PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate
Nr. 2219 din 07.02.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea contribuției personale lunare
a beneficiarilor internați la unitățile de asistență medico-socială
subordonate Consiliului Județean Bihor
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 2146 din 06.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean privind stabilirea contribuției personale lunare a beneficiarilor internați la unitățile de asistență
medico-socială subordonate Consiliului Județean Bihor;
Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, „(1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: d)
atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine”;
În exercitarea acestei atribuţii, conform alin. (5) lit. a) al aceluiaşi articol, ”(5) În exercitarea
atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
sănătatea”;
Pornind de la adresa Centrului Medico-Social de Psihiatrie Nucet nr. 919/2016, prin care solicită
emiterea unei hotărâri a Consiliului Județean Bihor pentru stabilirea contribuției personale a
beneficiarilor;
Luând în considerare datele privind costurile anuale și situația financiară a beneficiarilor
comunicate prin adresele nr. 1023/2016 a Centrului Medico-Social de Psihiatrie Nucet și nr. 286/2016 a
Unității de Asistență Medico-Socială Popești, după analiza informațiilor comunicate concluzionăm
următoarele:
 din numărul mediu de 238 beneficiari total aproximativ 40% sunt cei care dispun de venituri, sau au
susținători legali care au venituri, restul de 60% nu au surse financiare pentru a plăti contribuția
personală lunară stabilită, iar 95% dintre cei din urmă sunt internați în Centrul Medico-Social de
Psihiatrie Nucet;
 majoritatea beneficiarilor care dispun de venituri nete dispun de sume lunare sub 850 lei, nefiind
astfel capabili să acopere nici măcar costurile lunare finanțate din bugetul local al Județului Bihor;
 gradul de ocupare în ambele centre medico-sociale este la capacitatea maximă aprobată, cu listă de
așteptare de peste 30 persoane la ambele;
 costul mediu lunar de întreținere pe beneficiar la cele două unități se prezintă astfel:
Denumire
unitate /
Anul

2014
2015
2016

COST MEDIU LUNAR / BENEFICIAR COST MEDIU LUNAR / BENEFICIAR
Centrul Medico-Social de Psihiatrie
Unitatea de Asistență Medico-Socială
Nucet
Popești
(capacitate 178 paturi)
(capacitate 50 paturi)
TOTAL,
finanțare
finanțare
TOTAL, din finanțare
finanțare
din care
CJBihor
Min. Sănăt. care
CJBihor
Min. Sănăt.
2,180 lei
1,457 lei
723 lei
2,044 lei
1,471 lei
573 lei
2,294 lei
1,560 lei
734 lei
2,448 lei
1,782 lei
666 lei
2,673 lei
1,905 lei
768 lei
3,201 lei
2,383 lei
818 lei
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costurile pe anul 2017 se vor majora substanțial datorită creșterilor salariale prevăzute de legislație;
veniturile personale lunare ale beneficiarilor nu acoperă costurile de întreținere;
veniturile celor două instituții pe ultimii ani se prezintă după cum urmează:

Denumire
unitate /
Anul

2014
2015
2016

VENITURI la Centrul Medico-Social de
Psihiatrie Nucet
(capacitate 178 paturi)
din subvenții din subvenții
din
de la bugetul
de la DSP
contribuțiile
local
beneficiarilor
3.110.974 lei 1.543.850 lei
560,280 lei
3.331.600 lei 1.567.000 lei
624,373 lei
4.070.000 lei 1.640.000 lei
389,983 lei

VENITURI la Unitatea de Asistență
Medico-Socială Popești
(capacitate 50 paturi)
din subvenții
din
din
de la bugetul
subvenții
contribuțiile
local
de la DSP
beneficiarilor
882.859 lei 344.000 lei
481,409 lei
1.069.044 lei 399.650 lei
518,870 lei
1.430.075 lei 491.000 lei
540,192 lei

Ţinând cont de prevederile Hotărârii nr. 20/31.03.2006 a Consiliului Județean Bihor privind
contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora aflate
în Centrul Medico-Social Popești, care stabilește contribuția lunară ca fiind ”echivalentă cu venitul mediu
net pe membru de familie”, prevedere care înseamnă plata în întregime a veniturilor nete dacă
beneficiarul nu are susținători sau membri de familie, fără a lăsa acestora o sumă modică de care să poată
dispune;
Folosind prin similitudine prevederile legale privind centrele pentru îngrijirea persoanelor
vârstnice în căminele organizate potrivit Legii nr. 17/2000: ”a) persoanele vârstnice care au venituri şi
sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din
valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru
fiecare cămin;
b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de
către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe
membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei;”
Cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. b) din O.G. 70/2002 privind administrarea unităţilor
sanitare publice de interes judeţean şi local, coroborat cu art. 8 lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 412/2003,
precum și art. 10 alin. 4 lit. b) din Instrucțiunile nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 412/2003: ”(4) Veniturile proprii ale unităţilor de asistenţă medico-sociale se constituie
din: b) contribuţii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susţinătorilor legali ai acestora,
aprobate, în condiţiile legii, prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene şi a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz”;
Ținând cont de prevederile art. 5 din H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an
pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din
unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală
comunitară, modificată prin H.G. nr. 932/2016: ”Art. 5 Autorităţile administraţiei publice locale care au
în administrare unităţile medico-sociale şi care au preluat activitatea de asistenţă medicală comunitară
răspund de repartizarea sumelor transferate din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea la timp şi
în bune condiţii din bugetele proprii a sumelor necesare acestora, precum şi de organizarea lor potrivit
prevederilor legale.”
În baza H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru
consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate
persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, care în Anexă prevede
nivelul zilnic al alocației de hrană la 16,6 lei/zi/persoană;
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În conformitate cu prevederile art. 1, 3 și 4 a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, cu completările și modificările ulterioare: ”ART. 1 (1) Prezenta lege
stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii
publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi
asociaţiile legal constituite ale acestora.
ART. 3 În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală;
b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice;
c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior
supunerii spre adoptare;
ART. 4 Autorităţile administraţiei publice obligate să respecte dispoziţiile prezentei legi sunt: b)
autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene”,
se impune respectarea dispozițiilor art. 7 din actul normativ menționat, cu privire la participarea
cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative.
Luând în considerare că Proiectul de hotărâre privind stabilirea contribuției personale lunare a
beneficiarilor internați la unitățile de asistență medico-socială subordonate Consiliului Județean Bihor a
fost adus la cunoștința publică prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Bihor și în mass-media,
În temeiul art. 98 şi art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUNEM:
Adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea contribuției personale lunare a beneficiarilor
internați la unitățile de asistență medico-socială subordonate Consiliului Județean Bihor, după cum
urmează:
1. În unitățile de asistență medico-socială subordonate Consiliului Județean Bihor, și anume Centrul
Medico-Social de Psihiatrie Nucet și Unitatea de Asistență Medico-Socială Popești, beneficiarii
îngrijiți precum și susţinătorilor legali ai acestora care au venituri sunt obligați să plătească lunar o
contribuţie personală pentru serviciile prestate, în condițiile legii și a prezentei hotărâri.
2. Beneficiarii care nu dispun de venituri și nici de susținători legali, precum și susținătorii legali ai
acestora care nu au venituri nu datorează plata contribuțiilor personale, îngrijirea acestora în
unitate fiind asigurată prin finanțare de la bugetul local al Județului Bihor și de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Sănătăţii, din sume alocate prin transferuri către bugetul local.
3. Contribuția personală datorată de beneficiari și/sau susținătorii legali ai acestora care dispun de
venituri se stabilește la 70% din valoarea venitului net mediu pe membru de familie al
beneficiarului.
4. Obligația de plată a contribuției personale lunare în sarcina beneficiarului și/sau a susținătorilor
legali ai acestora pentru serviciile prestate de unitățile de asistență socială din subordinea
Consiliului Județean Bihor se constituie prin semnarea unui angajament de plată de către
beneficiar sau reprezentantul său legal, și/sau susținătorul legal, după caz.
VICEPREȘEDINTE
Traian Bodea

p. DIRECTOR GENERAL
Plugar Gabriela

ȘEF SERVICIU,
Szallos Nandor

”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii

”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
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în solidar cu întocmitorul înscrisului”

în solidar cu întocmitorul înscrisului”

VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,

ÎNTOCMIT, CONSILIER
Perecz Hajnal

”Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi
asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii”

„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”
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JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 2220 din 07.02.2017
privind stabilirea contribuției personale lunare
a beneficiarilor internați la unitățile de asistență medico-socială
subordonate Consiliului Județean Bihor
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 2146 din 06.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor, precum şi Raportul de Specialitate nr. 2219 din 07.02.2017 al Direcţiei Generale
Economice - Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate privind stabilirea contribuției personale
lunare a beneficiarilor internați la unitățile de asistență medico-socială subordonate Consiliului Județean
Bihor, precum și Raportul de avizare a Comisiei ______________, cu nr. ______ din _______2017,
Văzând:
- Anunțul nr. 6138 din 27.03.2017 prin care a fost adusă la cunoștință publică elaborarea
Proiectului de Hotărâre privind stabilirea contribuției personale lunare a beneficiarilor
internați la unitățile de asistență medico-socială subordonate Consiliului Județean
Bihor;
- Raportul nr. 9574 din 10.05.2017 al responsabilului pentru relația cu societatea civilă,
Ţinând cont de prevederile:
Hotărârii nr. 20/31.03.2006 a Consiliului Județean Bihor privind contribuția lunară de
întreținere datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora aflate în
Centrul Medico-Social Popești;
H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în
unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de
asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală
comunitară, modificată prin H.G. nr. 932/2016;
H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru
consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială
destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;
În baza art. 5 alin. (3) lit. b) din O.G. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de
interes judeţean şi local, coroborat cu art. 8 lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 412/2003, precum și art. 10
alin. 4 lit. b) din Instrucțiunile nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi
finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a), și art. 115 alin. (1) litera c) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. În unitățile de asistență medico-socială subordonate Consiliului Județean Bihor, și anume Centrul
Medico-Social de Psihiatrie Nucet și Unitatea de Asistență Medico-Socială Popești, beneficiarii îngrijiți
precum și susţinătorilor legali ai acestora care au venituri sunt obligați să plătească lunar o contribuţie
personală pentru serviciile prestate, în condițiile legii și a prezentei hotărâri.
Art. 2. Beneficiarii care nu dispun de venituri și nici de susținători legali, precum și susținătorii legali ai

acestora care nu au venituri nu datorează plata contribuțiilor personale, îngrijirea acestora în unitate fiind
asigurată prin finanțare de la bugetul local al Județului Bihor și de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Sănătăţii, din sume alocate prin transferuri către bugetul local.
Art. 3. Contribuția personală datorată de beneficiari și/sau susținătorii legali ai acestora care dispun de
venituri se stabilește la 70% din valoarea venitului net mediu pe membru de familie al beneficiarului.
Art. 4. Obligația de plată a contribuției personale lunare în sarcina beneficiarului și/sau a susținătorilor
legali ai acestora pentru serviciile prestate de unitățile de asistență socială din subordinea Consiliului
Județean Bihor se constituie prin semnarea unui angajament de plată de către beneficiar sau
reprezentantul său legal, și/sau susținătorul legal, după caz.
Art. 5. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 20/31.03.2006
privind contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai
acestora aflate în Unitatea de Asistență Medico-Socială Popești.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Centrul MedicoSocial de Psihiatrie Nucet și Unitatea de Asistență Medico-Socială Popești.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Compartimentului Relații cu Consilierii, cu: Instituţia
Prefectului Judeţului Bihor, Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Compartimentul Relaţii cu
Consilierii, Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate, Centrul Medico-Social de Psihiatrie
Nucet și Unitatea de Asistență Medico-Socială Popești.
Art. 8. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Monitorul
Oficial al judeţului Bihor.

PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

