
          R O M Â N I A                                             
 JUDEŢUL  CONSTANŢA                                            
MUNICIPIUL MEDGIDIA                                                              
     CONSILIUL  LOCAL 
 
                                                               
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru actualizarea contribuției și a standardelor de cost pentru serviciul 
de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, în funcție de nivelul venitului 

net lunar/membru de familie și de gradul de dependență,  
începând cu 01.01.2022 

 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, 
strada Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară 
convocată în data de 27 ianuarie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 19/14.01.2022 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 1184/12.01.2022; 

- raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 986/11.01.2022; 

- H.C.L. nr. 75/19.04.2007 prin care au fost stabilite tipurile de servicii 
sociale acordate persoanelor vârstnice dependente și costul acestora, în 
condițiile Legii nr. 17/2000 și H.C.L. nr. 58/24.05.2018 privind modificarea 
și completarea H.C.L. nr. 75/19.04.2007; 

- H.C.L. nr. 25/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a D.A.S.; 

- H.C.L. nr. 3/28.01.2016 de aprobare a Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, 
precum și Certificatul de acreditare seria AF nr. 007071 eliberat de 
M.M.J.S. la data de 08.12.2021; 

- H.C.L. nr. 61/30.06.2020 privind stabilirea contribuției persoanelor 
vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu, în funcție de 
nivelul venitului net lunar/membru de familie și de gradul de dependență 
începând cu 01.06.2020 și actualizată prin H.C.L. nr. 115/26.11.2020; 

- prevederile art. 44-52 și 92-103 din Legea nr. 292/2011 a asistenței 
sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare; 



- prevederile H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de 
evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. II, pct. 2 din OU.G. nr. 125/2021 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum 
și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea 
pensiei sociale minime garantate; 

- prevederile H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor 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, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și 
completările ulterioare; Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură(Comisia A) și cel al 
Comisiei pentru probleme de învățământ, sănătate și familie, muncă și 
protecție socială, activități social – culturale și culte(Comisia D); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1620/14.01.2022, al 
compartimentului relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. a) și d), coroborate cu cele 
ale alin. (7) lit. b), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                           
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă actualizarea contribuției și a standardelor de cost pentru 
serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, în funcție de nivelul venitului net 
lunar/membru de familie și de gradul de dependență, începând cu 01.01.2022, după 
cum urmează: 

 

Nr. 
Crt 

Tipul  
serviciului 

Descrierea serviciului 

Număr de ore de 
îngrijire 

profesională 
primită la 
domiciliu  

Standard  
minim de 
cost pe 

an  
(lei) 

1 

Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, 
încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de 
evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 886/2000 

1.1. 

Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale  
vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor  Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 
ulterioare:  

Număr de ore de 
îngrijire 

profesională 
primită la 

Standard  
minim de 
cost pe 

an  



domiciliu  (lei) 

  

a) asigurarea igienei corporale; 
b) îmbrăcare şi dezbrăcare; 
c) hrănire şi hidratare; 
d) asigurarea igienei eliminărilor;  
e) transfer şi mobilizare; 
f) deplasare în interior. 
g) comunicare. 

 
Cel puțin 20 de 
ore pe 
săptămână, cu un 
cost de 30 lei/oră 

 
31 200 

1.2. 

Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale 
ale  vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor  Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 
ulterioare:  

  

a) prepararea hranei;  
b) efectuarea de cumpărături;  
c) activităţi de menaj şi spălătorie;  
d) facilitarea deplasării în exterior şi 
însoţire; 
e) activităţi de administrare şi gestionare a 
bunurilor; 
f) acompaniere şi socializare. 

     

2 

Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice 
încadrate în gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de 
evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 886/2000 

2.1. 

 Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale  
vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor  Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 
ulterioare:  

Număr de ore de 
îngrijire 

profesională 
primită la 
domiciliu  

Standard  
minim de 
cost pe 

an  
(lei) 

  

a) asigurarea igienei corporale; 
b) îmbrăcare şi dezbrăcare; 
c) hrănire şi hidratare; 
d) asigurarea igienei eliminărilor; 
e) transfer şi mobilizare; 
f) deplasare în interior. 
g) comunicare. 

 
 

Cel puțin 10 de 
ore pe 

săptămână, însă 
mai puțin de 20 

de ore, cu un cost 
de 30lei/oră 

 
23 400 

2.2. 

Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale 
ale  vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor  Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 
ulterioare:  

  
a) prepararea hranei; 
b) efectuarea de cumpărături; 
c) activităţi de menaj şi spălătorie; 



d) facilitarea deplasării în exterior şi 
însoţire; 
e) activităţi de administrare şi gestionare a 
bunurilor; 
f) acompaniere şi socializare 

3 

 
Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice 
încadrate în gradele de dependenţă IIIA, potrivit Grilei naţionale de evaluare 
a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
886/2000 

3.1. 

 
Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale 
ale  vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor  Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 
ulterioare: 

Număr de ore de 
îngrijire 

profesională 
primită la 
domiciliu  

Standard  
minim de 
cost pe 

an  
(lei) 

  

a) prepararea hranei; 
b) efectuarea de cumpărături; 
c) activităţi de menaj şi spălătorie; 
d) facilitarea deplasării în exterior şi 
însoţire; 
e) activităţi de administrare şi gestionare a 
bunurilor; 
f) acompaniere şi socializare. 

Mai puțin 10 de 
ore pe săptămân, 
cu un cost de 30 
lei/oră 

15 600 

 
Actualizarea contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la 
domiciliu, în funcție de nivelul venitului net lunar /membru de familie și gradul de 
dependență începând cu data de 01.01.2022, după cum urmează: 
 

 

 

Nivelul venitului net lunar  
pe membru de familie 

 

Procent din 
costul 
integral al 
serviciilor 
de 
ingrijire/lun
ă 

Grad de 
dependenţ
ă 
IA; IB; IC 

Grad de 
dependenţ
ă 
IIA; IIB; 
IIC 

Grad de 
dependenţă 
IIIA; IIIB; IIIC 

Nr. 
Crt. 

Valoarea 
contribuţiei 
(lei)/ 
luna 

Valoarea 
contribuţiei 
(lei)/luna 

Valoarea  
contribuţiei (lei)/ 
luna 

1. * 
a) n

nu  au venituri și 

nici susținători 

legali 

b) s

0% 0 0 0 



sunt beneficiari ai 

ajutorului social 

acordat în baza 

Legii nr. 416/2001 

privind venitul 

minim garantat, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare, sau 

realizează venituri 

al căror cuantum 

se situează sub 

nivelul 

indemnizației 

sociale pentru 

pensionari 

prevăzute de 

Ordonanța de 

urgență a 

Guvernului nr. 

125/15.12.2021 

privind instituirea 

pensiei sociale 

minime garantate, 

aprobată prin 

Legea nr. 

196/2009, cu 

modificările 

ulterioare 

c) Susținătorii legali ai 
persoanelor 
vârstnice prevăzute 
la lit. b) realizează 
venituri al căror 
cuantum se situează 
sub cuantumurile 
veniturilor prevăzute 
la lit. b)’’. 

 
(0-1000 lei) 
 



2 1001-1050 22% 572 429 286 

3 1051-1100 23% 598 449 299 

4 1101-1150 24% 624 468 312 

10 1151-1200 25% 650 448 325 

11 1201-1250 26% 676 507 338 

12 1251-1300 27% 702 527 351 

13 1301-1350 28% 728 546 364 

14 1351-1400 29% 754 565 377 

15 1401-1450 30% 780 585 390 

16 1451-1500 31% 806 605 403 

17 1501-1550 32% 832 624 416 

18 1551-1600 33% 858 644 429 

19 1601-1650 34% 884 663 442 

20 1651-1700 35% 910 683 455 

21 1701-1750 36% 936 702 468 

22 1751-1800 37% 962 722 481 

23 1801-1850 38% 988 741 494 

24 1851-1900 39% 1014 761 507 

25 1901-1950 40% 1040 780 520 

26 1951-2000 41% 1066 800 533 

27 2001-2050 42% 1092 819 546 

28 2051-2100 43% 1118 839 559 

29 2101-2150 45% 1170 878 585 

30 2151-2200 46% 1196 897 598 

31 2201-2250 47% 1222 917 611 

32 2251-2300 48% 1248 936 624 

33 2301-2350 49% 1274 956 637 

34 2351-2400 50% 1300 975 650 

35 2401-2450 52% 1352 1014 676 

36 2451-2500 53% 1378 1034 689 

37 2500-2550 54% 1404 1053 702 

38 2551-2600 55% 1430 1073 715 

39 2601-2650 56% 1456 1092 728 

40 2651-2700 57% 1482 1112 741 

41 2701-2750 60% 1560 1170 780 

42 2751-2800 61% 1586 1190 793 

43 2801-2850 62% 1612 1209 806 

44 2851-2900 63% 1638 1229 819 

45 2901-2950 64% 1664 1248 832 



46 2951-3000 65% 1690 1268 845 

47 3001-3050 66% 1716 1287 858 

48 3051-3100 67% 1742 1306 871 

49 3101-3150 68% 1768 1326 884 

50 Peste 3151  costul 
integral al serviciilor 

 1865 1365 910 

 Standard de cost  pentru 
servicii sociale 

 2600 1950 1300 

  
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Medgidia și Direcția de Asistenţă Socială. 
Art. 3 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului 

Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Medgidia și Direcției de Asistență Socială, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și 
compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in 
Monitorul Oficial Local. 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi pentru din totalul de 17 consilieri 
prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

 
           Red. în 6 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 

dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. D.A.S., 1 ex. Compartiment Informatică.  

 
NR. 18                                                                             MEDGIDIA, 27 ianuarie 2022 
 
 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Dumitru BRÂNZĂ 

 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 
 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 
 


