
R O M A N I A 

 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

privind aprobarea contribuției financiare lunare de întreținere asumate prin contractul de 
furnizare a serviciilor sociale de către beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstice Sfinții 

Constantin și Elena Costești 
 

Consiliul local al comunei Costesti, judetul Buzau, 
Avand in vedere: 

-referatul nr. 114/2021 întocmit de coordonatorul Căminului pentru Persoane Vârstice Sfinții 
Constantin și Elena Costești ; 
- referatul de aprobare al primarului comunei Costești înregistrat cu numărul 686/09.02.2021; 
- raportul de specialitate nr. 687/09.02.2021 al Compartimentului Contabilitate; 
-prevederile art. 18, alin. (5), art. 21, alin. (2), art. 24, alin. (1) și art. (2), art. 25, alin. (1) – (8) 
din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-prevederile H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice; 
- prevederile H.G. nr. 426/ 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
-prevederile H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnicede hrană 
pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială 
destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice; 
- prevederile art. 129, alin. (7), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1), art. 197, alin. (1), (2) si (4) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1. Începând cu data de 01.04.2021 se aprobă contribuția financiară lunară de 
întreținere asumată prin contractul de furnizare a serviciilor sociale de către beneficiarii 
Căminului pentru Persoane Vârstice Sfinții Constantin și Elena Costești, astfel: 

-pentru beneficiarii încadrați în gradul III de dependență: 1750 lei/lună ; 
-pentru beneficiarii încadrați în gradul II de dependență:  2400 lei/lună ; 
-pentru beneficiarii încadrați în gradul I de dependență: 2700 lei/lună. 



 
Art. 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea.  
Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica celor in drept prezenta hotarare. 

 
     PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA, 

Chivu Viorel                                 SECRETAR GENERAL, 
                                  STAN NICOLETA-MONICA  
 
           
                                                
COSTESTI, 18.02.2021 
Nr. 12 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa ordinară din 
18.02.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de  12    voturi pentru,  -  vot împotrivă,  1  abţinere, din numărul total de 
13 consilieri locali în funcţie şi   13     consilieri prezenţi la şedinţă.  
  
 
 
 


