
  

     R O M Â N I A
  JUDEŢUL  ILFOV

                                       CONSILIUL JUDEŢEAN  

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE- PERIŞ 

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

-   Adresa  Instituţiei   Prefectului  Judeţului  Ilfov  nr.6492/FN/16.05.2011, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.4232/20.05.2011; 

    - Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată sub nr. ……….. din ………….2011;

-  Raportul   Direcţiei  Lucrări  Publice,  Serviciul  Patrimoniu  şi  Administrare 

Drumuri Judeţene înregistrat sub nr. ……… din ………...2011;

- Raportul de avizare al Comisiei  de buget,  finanţe,  bănci,  prognoze şi studii 

economice;

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  Administraţie  Publică  Locală,  Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ , sănătate, familie, protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;



Potrivit prevederilor: 

-  Hotărârii Guvernului României nr. 212 din 9 martie 2011 pentru aprobarea 

Programului de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru 

persoanele varstnice";

- Ordinului nr. 1.156 din 17 martie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

evaluarea, aprobarea si acordarea finanţării prin programul de interes naţional 

"Dezvoltarea reţelei naţionale de camine pentru persoanele varstnice";

- Hotărârii Guvernului României nr. 345 din 31 martie 2011

privind  aprobarea  pentru  anul  2011  a  Raportului  comisiei  de  selectie  a  unitatilor 

sanitare  cu paturi  care  nu pot  incheia  contracte  cu casele  de asigurari  de sanatate, 

precum si a listei acestor unitati sanitare;

-  Legii nr. 17 din 6 martie 2000 ,republicata, modificată şi completată, privind 

asistenta sociala a persoanelor varstnice;

- Hotărârii Guvernului României nr. 23 din 6 ianuarie 2010, privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale.

- În temeiul art.91, alin.1, lit.(f) şi art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale,  republicată,  modificată şi completată .

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 (1)  Începând   cu  data  de  01.07.2011  se  aprobă  desfiinţarea   unităţii 

sanitare cu paturi  “Spital  Comunal Periş” şi înfiinţarea  Căminului pentru persoane 

vârstnice  Periş,  cu o capacitate  de 50 paturi,  prin reorganizarea  unităţii  sanitare  cu 

paturi desfinţată.

(2) Sediul  Căminului  pentru  persoane  vârstnice  Periş,  imobil  compus  din 

construcţii şi teren aferent, este situat în  Comuna Periş, Str.Principală nr.507, judeţ 

Ilfov, domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Căminului pentru persoane 



vârstnice Periş iar celelalte construcţii, sunt în domeniul public al judeţului şi trec în 

administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, potrivit anexei nr.1. 

(3) Căminul pentru persoane vârstnice Periş preia parte din patrimoniul aferent 

unităţii  sanitare  desfiinţate  prin  protocol  de  predare-preluare  încheiat  între  părţile 

interesate, cealaltă parte  se  va prelua de către Consiliul Judeţean Ilfov.

Art.2 Suma solicitată  prin Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei 

naţionale de cămine pentru persoane”  este de 2.116.500 Ron. Se aprobă utilizarea 

acestei sume exclusiv pentru funcţionarea Căminului pentru persoane vârstnice Periş.

Art.3 Consiliul Judeţean Ilfov îşi asumă îndeplinirea, în termen de maximum 90 

de  zile  de  la  data  încheierii  contractului  de  finanţare,  a  obligaţiilor  referitoare  la 

acreditarea  Căminului  pentru  persoane  vârstnice  Periş,  organizarea  acestuia  în 

conformitate cu cerinţele prevăzute de lege, precum şi asigurarea funcţionării efective 

a căminului.

Art.4 Se aprobă  cofinanţarea funcţionării Căminului pentru persoane vârstnice 

Periş  pe  perioada  derulării  Programului de  interes  naţional  „Dezvoltarea  reţelei 

naţionale de cămine pentru persoane”, în condiţiile  în care costurile  de funcţionare 

depăşesc sumele acordate prin program.

           Art.5 Consiliul Judeţean Ilfov îşi asumă costurile de capital, precum şi  plata 

datoriilor  rezultate  prin  preluarea  patrimoniului  unităţii  sanitare  desfiinţate,  potrivit 

prevederilor anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  din bugetul 

local al judeţului Ilfov, dar nu din sumele primite prin Programul de interes naţional 

„Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane”.

           Art.6 Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru  persoane 

vârstnice Periş, potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7  Se  aprobă  cuantumul  contribuţiei  lunare  de  întreţinere  datorate  de 

persoanele vârstnice care  urmează să fie îngrijite în căminul respectiv, potrivit anexei 

nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8  Se aprobă bugetul de funcţionare al Căminul pentru  persoane vârstnice 

Periş, pentru anul 2011,  potrivit  anexei nr.5  care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.



Art.9   Se  aprobă Regulamentul  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Căminului 

pentru  persoane vârstnice Periş, potrivit  anexei nr.6  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.

           Art.10  Se aprobă organigrama Căminului pentru persoane vârstnice Periş, 

statul  de funcţii,  conform  anexelor  nr.7-8   care  fac  parte  integrantă  din  prezenta 

hotărâre.

Art.11  Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.57/12.04.2011 privind aprobarea 

reorganizării  şi  modificării  structurii  organizatorice a  Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Ilfov, prin preluarea ca secţii exterioare acestuia, a Spitalului Comunal Periş, 

se revocă.

Art.12 Căminul pentru persoane vârstnice Periş şi  Direcţiile de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Ilfov, vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

            PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

AVIZEAZĂ
                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                 Monica TRANDAFIR 

Nr. ______
Din   _______2011



EXPUNERE DE MOTIVE

Nr........../.............2011

În  Monitorul  Oficial  al  României  nr.175  din  data  de  11  martie  2011  a  fost 

publicată Hotărârea Guvernului României nr. 212 din 9 martie 2011 pentru aprobarea 

Programului de interes national, Periş "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru 

persoanele vârstnice", în Anexa nr.2 regăsindu-se şi Spitalul Comunal Periş, judeţul 

Ilfov.

Programul  se  adresează  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  care,  prin 

hotărâre a consiliului local/judeţean sau al municipiului Bucureşti, decid concomitent 

înfiinţarea de cămine pentru persoane vârstnice prin reorganizarea unor unităţi sanitare 

cu paturi aflate în reţeaua proprie a acestora, care se desfiinţează în condiţiile prevăzute 

de lege.” 

Prin  adresa  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Ilfov  nr.6492/FN/16.05.2011, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.4232/20.05.2011 s-a  solicitat  revocarea 

Hotărârilor Consiliului Judeţean Ilfov  nr.56/12.04.2011 şi nr.57/12.04.2011   privind 

aprobarea  reorganizării  şi  modificării  structurii  organizatorice  a  Spitalului  Clinic 

Judeţean  de  Urgenţă  Ilfov,  prin  preluarea  ca secţii  exterioare  acestuia,  a  Spitalului 

Orăşenesc ,,Dr.Maria Burghele” Buftea, respectiv a Spitalului Comunal Periş .

Potrivit dispoziţiilor  Ordinului  nr. 1.156 din 17 martie 2011 pentru aprobarea 

Metodologiei privind evaluarea,  aprobarea şi acordarea finanţării  prin programul de 

interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice"

Dosarul de solicitare a finanţării înaintat de solicitant trebuie să conţină următoarele 

documente:

    a) cererea de solicitare a finanţării, conform modelului prevăzut în formatul nr. 1;



    b)  hotărârea consiliului  judeţean/consiliului  local/consiliului  local  de sector al  

municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care trebuie să 

cuprindă date referitoare la:

    - desfiinţarea unităţii sanitare cu paturi;

    -  înfiinţarea  căminului  pentru  persoane  vârstnice  prin  reorganizarea  unităţii  

sanitare cu paturi desfiinţate;

    - suma pe care o solicită prin program; asumarea utilizării acestei sume exclusiv  

pentru funcţionarea căminului;

    - capacitatea căminului pentru persoane vârstnice;

    - asumarea îndeplinirii,  în termen de maximum 90 de zile de la data încheierii  

contractului de finanţare, a obligaţiilor referitoare la acreditarea căminului pentru  

persoane vârstnice, organizarea acestuia în conformitate cu cerinţele prevăzute la pct.  

1.5 din Ordin, precum şi asigurarea funcţionării efective a căminului;

    -  asumarea  cofinanţării  funcţionării  căminului  pentru  persoane  vârstnice  pe  

perioada derulării programului, în condiţiile în care costurile de funcţionare depăşesc 

sumele acordate prin program;

    -  asumarea  costurilor  de  capital,  precum şi  a  plăţii  datoriilor  rezultate  prin  

preluarea patrimoniului  unităţii  sanitare desfiinţate,  din bugetul AAPL, dar nu din 

sumele primite prin program;

    - costul lunar de întreţinere în cămin, cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere  

datorate de persoanele vârstnice care urmează să fie îngrijite în căminul respectiv,  

bugetul de funcţionare a căminului pentru anul în curs, precum şi regulamentul de  

organizare şi funcţionare al acestuia;

    c) organigrama căminului pentru persoane vârstnice, ca anexă la hotărârea de  

consiliu local/judeţean;

    d) statul de funcţii;

    e) situaţia juridică a imobilului unde funcţionează căminul înfiinţat (extras de carte  

funciară spre informare etc.);

    f) orice alt document cu care face dovada funcţionării şi administrării căminului  

potrivit  prevederilor  Legii  nr. 17/2000, republicată, cu modificările  şi completările  

ulterioare.



  3.1. Obiectul finanţării

    Programul se derulează pe o perioadă de 33 de luni, începând cu data de 1 aprilie  

2011 şi nu mai târziu de 31 decembrie 2013.

    Prin program se finanţează cheltuielile curente de funcţionare a căminelor pentru  

persoane  vârstnice  nou-înfiinţate,  inclusiv  cheltuielile  de  personal.  Finanţarea  din  

program se realizează prin acordarea unei sume calculate prin utilizarea unui cost  

standard  lunar,  rezultat  din  aplicarea  costului  standard/beneficiar/an,  prevăzut  în  

anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010, pe perioada de finanţare aprobată.

    Acordarea  finanţării  se  realizează  începând  cu  data  de  1  a  lunii  următoare  

încheierii contractului de finanţare.

    Pentru evaluarea, aprobarea finanţării şi încheierea contractului, solicitările de  

finanţare se transmit Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, până la data  

de 15 a lunii anterioare demarării finanţării, cu excepţia celor prin care se solicită  

finanţare începând cu data de 1 aprilie 2011 şi care pot fi transmise până în data de  

28 martie 2011 inclusiv.

    Suma maximă ce poate fi solicitată şi acordată prin program se calculează astfel:

    Nr. de paturi sau beneficiari x costul standard/beneficiar/lună x nr. de luni pentru  

care se solicită finanţarea (maximum 33 de luni).

    Suma maximă ce poate fi acordată lunar se calculează astfel:

    Nr. de beneficiari x costul standard/beneficiar/lună.

    Exemple:

    ● Dacă solicitantul înfiinţează un cămin pentru persoane vârstnice cu o capacitate  

de 30 de paturi sau beneficiari şi depune solicitarea de finanţare în luna martie 2011,  

poate  solicita  finanţare  pe  perioada  1  aprilie  2011-31  decembrie  2013,  iar  suma 

maximă solicitată este de:

    30 de paturi sau beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar x 33 de luni.

    ● Pentru acordarea finanţării începând cu data de 1 aprilie, solicitantul va depune 

solicitarea de finanţare până la data de 28 martie 2011.



Pentru acordarea finanţării începând cu data de 01.07.2011, soliciarea  de 

finanţare  se  va  depune până la data de 15.06.2011.

Având în vedere cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre în vederea supunerii spre dezbatre şi 

aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                                VICEPREŞEDINTE,

   Roman Gheorghe                                                                       Manicea Cristina



    ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________din__________2011

RAPORT

 Programul  care  se adresează autorităţilor administraţiei publice locale care, 

prin  hotărâre  a  consiliului  local/judeţean  sau  al  municipiului  Bucureşti,  decid 

concomitent înfiinţarea de cămine pentru persoane vârstnice prin reorganizarea unor 

unităţi  sanitare cu paturi aflate în reţeaua proprie a acestora, care se desfiinţează în 

condiţiile prevăzute de lege, a fost aprobat prin  Hotărârea Guvernului României nr. 

212  din  9  martie  2011 pentru  aprobarea  Programului  de  interes  national,  Periş 

"Dezvoltarea retţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", în Anexa nr.2 

regăsindu-se şi Spitalul Comunal Periş, judeţul Ilfov.

Prin  adresa  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Ilfov  nr.6492/FN/16.05.2011, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.4232/20.05.2011 s-a  solicitat  revocarea 

Hotărârilor Consiliului Judeţean Ilfov  nr.56/12.04.2011 şi nr.57/12.04.2011   privind 

aprobarea  reorganizării  şi  modificării  structurii  organizatorice  a  Spitalului  Clinic 

Judeţean  de  Urgenţă  Ilfov,  prin  preluarea  ca secţii  exterioare  acestuia,  a  Spitalului 

Orăşenesc ,,Dr.Maria Burghele” Buftea, respectiv a Spitalului Comunal Periş .

Potrivit dispoziţiilor  Ordinului  nr. 1.156 din 17 martie 2011 pentru aprobarea 

Metodologiei privind evaluarea,  aprobarea şi acordarea finanţării  prin programul de 

interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice"

Dosarul  de  solicitare  a  finanţării  înaintat  de  solicitant  trebuie  să  conţină 

următoarele documente:



    a) cererea de solicitare a finanţării, conform modelului prevăzut în formatul nr. 1;

    b) hotărârea consiliului  judeţean/consiliului  local/consiliului  local  de sector  al  

municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care trebuie să 

cuprindă date referitoare la:

    - desfiinţarea unităţii sanitare cu paturi;

    -  înfiinţarea  căminului  pentru  persoane  vârstnice  prin  reorganizarea  unităţii  

sanitare cu paturi desfiinţate;

    - suma pe care o solicită prin program; asumarea utilizării acestei sume exclusiv  

pentru funcţionarea căminului;

    - capacitatea căminului pentru persoane vârstnice;

    - asumarea îndeplinirii,  în termen de maximum 90 de zile de la data încheierii  

contractului de finanţare, a obligaţiilor referitoare la acreditarea căminului pentru  

persoane vârstnice, organizarea acestuia în conformitate cu cerinţele prevăzute la pct.  

1.5 din Ordin, precum şi asigurarea funcţionării efective a căminului;

    -  asumarea  cofinanţării  funcţionării  căminului  pentru  persoane  vârstnice  pe  

perioada derulării programului, în condiţiile în care costurile de funcţionare depăşesc 

sumele acordate prin program;

    -  asumarea  costurilor  de  capital,  precum şi  a  plăţii  datoriilor  rezultate  prin  

preluarea patrimoniului  unităţii  sanitare desfiinţate,  din bugetul AAPL, dar nu din 

sumele primite prin program;

    - costul lunar de întreţinere în cămin, cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere  

datorate de persoanele vârstnice care urmează să fie îngrijite în căminul respectiv,  

bugetul de funcţionare a căminului pentru anul în curs, precum şi regulamentul de  

organizare şi funcţionare al acestuia;

    c) organigrama căminului pentru persoane vârstnice, ca anexă la hotărârea de  

consiliu local/judeţean;

    d) statul de funcţii;

    e) situaţia juridică a imobilului unde funcţionează căminul înfiinţat (extras de carte  

funciară spre informare etc.);

    f) orice alt document cu care face dovada funcţionării şi administrării căminului  

potrivit  prevederilor  Legii  nr. 17/2000, republicată, cu modificările  şi completările  

ulterioare.



Programul se derulează pe o perioadă de 33 de luni, începând cu data de 1  

aprilie 2011 şi nu mai târziu de 31 decembrie 2013.

    Prin program se finanţează cheltuielile curente de funcţionare a căminelor pentru  

persoane  vârstnice  nou-înfiinţate,  inclusiv  cheltuielile  de  personal.  Finanţarea  din  

program se realizează prin acordarea unei sume calculate prin utilizarea unui cost  

standard  lunar,  rezultat  din  aplicarea  costului  standard/beneficiar/an,  prevăzut  în  

anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010, pe perioada de finanţare aprobată.

    Acordarea  finanţării  se  realizează  începând  cu  data  de  1  a  lunii  următoare  

încheierii contractului de finanţare.

    Pentru evaluarea, aprobarea finanţării şi încheierea contractului, solicitările de  

finanţare se transmit Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, până la data  

de 15 a lunii anterioare demarării finanţării, cu excepţia celor prin care se solicită  

finanţare începând cu data de 1 aprilie 2011 şi care pot fi transmise până în data de  

28 martie 2011 inclusiv.

Pentru acordarea finanţării începând cu data de 01.07.2011, soliciarea  de 

finanţare  se  va  depune până la data de 15.06.2011.

Faţă de  prevederile legale sus menţionate, am întocmit prezentul raport pentru a 

însoţi  proiectul  de hotărâre alăturat,  în vederea supunerii  spre dezbatere şi adoptare 

Consiliului Judeţean Ilfov.

DIRECTOR EXECUTIV                                            DIRECTOR EXCUTIV
Irina Suliman                                                                   Bogdan Costea

Şef Serviciul Juridic-Contencios, 
Avizare Legalitate Acte 
Adela Steliana Ralea                                            Şef Birou Resurse Umane

                                                    Franco Pop  
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