
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 19/2020 

privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități 

precum și a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2020 

 
 Consiliul Judeţean Covasna, 

 întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 23 ianuarie 2020, 

 analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor 

adulte cu dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate 

în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2020, 

văzând Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, 

precum și Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere: 

- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituțiile și unitățile publice şi private de asistenţă socială destinate 

persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; 

- H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 

prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului; 

- H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește 

contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidențiale; 

 - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările 

ulterioare; 

- Ordinul Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 54/2000 privind 

criteriile de determinare a comunității locale din care provin copilul cu handicap și cel aflat în 

dificultate; 



- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 

1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap 

asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii 

acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere 

datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte 

cu handicap sau de susţinătorii acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 178/2018 privind trecerea Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona în cadrul structurii organizatorice și 

în subordonarea directă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 21/2017 privind stabilirea nivelului de 

cheltuieli prevăzut de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, pentru beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 

 în baza art. 173 alin. (1) lit. f), alin. (5) lit. b) și în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se stabilește nivelul contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu 

dizabilități, precum și a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2020, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor vor supune spre aprobare 

în ședința acestora contribuția colectivităților respective, cu respectarea strictă a sumelor de 

contribuții prevăzute în anexă, urmând să încheie contracte privind finanțarea cu Județul 

Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna pentru finanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2020. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Direcția Economică și consiliile locale ale 

unităților administrativ-teritoriale din județ. 

 

Sfântu Gheorghe, 23 ianuarie 2020. 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

  

 Contrasemnează: 

                VARGA Zoltán 

      Secretar general al județului Covasna 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Anexă la Hotărârea                 
                                                                                                    Consiliului Judeţean Covasna 

                                                                                                                  Nr. 19/2020    

 

 

 

 

Categoria 

beneficiarului 

Tipul 

serviciului 

Obligaţia de plată Contribuţie/

persoană/ 

lună 

Copil /tânăr 
protejat în 

sistem 

(beneficiar al unei 

măsuri speciale de 

protecţie) 

Rezidenţial/ 
Asistență 
maternală 

 

Consiliile locale de la locul de 
provenienţă al beneficiarului 

280 lei 

 
Centre de zi 

 
 

Consiliile locale de la locul de 
provenienţă al beneficiarului 

 
 

150 lei 

Centre de 
reabilitare 

Consiliile locale de la locul de 
provenienţă al beneficiarului 

 
 
 
 

190 lei 

Persoană cu 
dizabilitate 

   Rezidenţial 
(CIAPAD) 

Consiliile locale de la locul de 
provenienţă al beneficiarului 

 
 

420  lei 

Rezidenţial 
(CVIPAD) 

Consiliile locale de la locul de 
provenienţă al beneficiarului 

 
 

340 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Beneficiarul serviciului social 
(CIAPAD; CVIPAD) dacă realizează 
venituri proprii,  
*din veniturile proprii lunare se deduc 
obligaţiile legale de întreţinere ale 
persoanei asistate, aflate în executare 
*din suma rămasă se deduce 30%, dar 
nu mai puţin de 300 lei, care se lasă la 
dispoziţia persoanei asistate, pentru 
cheltuieli personale, 
b) Susținătorul legal în diferite cote 
procentuale conf. art 4 din 

900 lei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologia stabilire a nivelului 
contribuţiei lunare de întreţinere         
datorate de adulţii cu handicap 
asistaţi în centre rezidenţiale, aprobată 
prin Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 
1887/2016, dacă realizează venituri pe 
membru de familie mai mari de 1450 
lei/lună. 

Rezidențial 

public/privat 

(acordat în 

afara județului 

Covasna) 

a) Beneficiarul serviciului sau 
susținătorii legali, dacă realizează 
venituri proprii în condițiile 
menționate la rubrica precedentă, 
b) Consiliile locale de la locul de 
proveniență al beneficiarului, în 
cuantum de 1/2 din costul efectiv sau 
din diferența până la costul efectiv,  în 
situația în care beneficiarul sau 
susținătorul legal nu realizează 
venituri sau participația acestora nu 
atinge pragul acestui cost. 
 

 

Cost efectiv  
 

Persoană 
vârstnică 

Rezidenţial 
 

Cămin pentru 
persoane 
vârstnice 
Hăghig 

a) În principal aparţine beneficiarului 
(fără a depăşi 60% din veniturile 
acestuia) în concurs cu susţinătorul 
legal dacă realizează venit lunar pe 
membru de familie mai mare decât 
valoarea netă a salariului de bază 
minim brut pe țară garantat în plată, 
stabilit potrivit legii, 

b) Susținătorii legali pot acoperi din 

veniturile proprii contribuţia lunară 

integrală printr-un angajament de 

plată,  

c) Consiliile locale de la locul de 

provenienţă al beneficiarului, în 

cuantum de 50%, atât în situația în 

care acesta din urmă nu are venituri şi  

nici susţinători legali, cât și pentru 

diferența de până la 2.744 lei în cazul 

în care contribuția beneficiarului 

respectiv a susținătorilor legali nu 

atinge acest prag.  

d) În situația în care beneficiarul nu 

2.744 lei 



are domiciliul în județul Covasna, 

costul serviciului social va fi suportat 

integral de către acesta sau împreună 

cu aparținătorul legal, respectiv 

autoritatea publică locală care 

formulează propunerea de acordare a 

serviciului social.     

 


