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  Informare  

 

Privind:  punerea în aplicare a HCLM nr.122/30.03.2018 privind Planul anual de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al 

Municipiului Brăila 

 

 

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice reprezintă legea cadru 

care regelementează serviciile sociale adresate persoanelor vârstnice. Legea nr 19/2018, 

publicată în Monitorul Oficial al României în luna ianuarie 2018, aduce o serie de modificări 

și completări legii 17/2000, după cum urmează:  

I. Art. 27 alin. (1) din Legea 17/2000 specifică faptul că asistenţa socială pentru persoanele 

vârstnice se acordă la cererea scrisă a persoanei vârstnice interesate sau a 

reprezentantului legal al acesteia. Cererea poate fi transmisă pe suport hârtie sau în 

format electronic şi trebuie însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind 

veridicitatea datelor declarate, de un angajament de plată pentru situaţiile în care se pot 

constata drepturi acordate necuvenit, precum şi de alte documente doveditoare. Cererea 

se transmite şi se înregistrează la Direcția de Asistență Socială şi conţine, în principal, 

următoarele: 

    a) date privind persoana vârstnică; 

    b) date privind componenţa familiei; 

    c) veniturile realizate şi bunurile deţinute de membrii familiei persoanei vârstnice; 

    d) tipul de locuinţă, sistemul de încălzire utilizat şi numărul persoanelor care locuiesc la 

aceeaşi adresă de domiciliu sau reşedinţă; 

    e) informaţii referitoare la nevoile speciale şi situaţiile particulare în care se află 

persoana vârstnică şi membrii familiei. 

Până în luna ianuarie 2018, asistenţa socială se acorda la cererea persoanei vârstnice 

interesate, a reprezentantului legal al acesteia, a instanţei judecătoreşti, a 

personalului de specialitate din cadrul consiliului local, a poliţiei, a organizaţiei 

pensionarilor, a unităţilor de cult recunoscute în România sau a organizaţiilor 



 

neguvernamentale care aveau ca obiect de activitate asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice”. Cererea  nu conținea detalii cu privire la veniturile și bunurile familiei 

persoanei vârstnice ori informații cu privire la nevoile speciale în care se afla persoana 

vârstnică şi membrii familiei. 

II.Art. 29 din legea persoanelor vârstnice menționează că aprobarea, respingerea, 

suspendarea sau încetarea dreptului la serviciile sociale pentru persoanele vârstnice, 

prevăzut de prezenta lege, se realizează de către Direcția de Asistență Socială. 

Până anul acesta, “Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la servicii 

de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice, prevăzute de prezenta lege, se făcea de 

către: 

    a) primar, pentru serviciile de asistenţă socială organizate pe plan local, pentru 

îngrijirea în căminele aflate în administrare şi pentru îngrijirea la domiciliu; 

    b) directorul general al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, pentru asistenţa socială acordată de asociaţiile şi fundaţiile române 

şi de unităţile de cult recunoscute în România, care au primit transferuri din fondurile 

gestionate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.” 

III.Art. 25 alin. (5) din Legea nr.17/2000 prevede că acoperirea valorii integrale a 

contribuției lunare se stabilește astfel: 

-persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția 

lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, 

fără a se depăși costul mediu lunar de întreșinere 

-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 decât valoarea netă a 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii. 

 Noutatea  introdusă de Legea 19/2018 se referă la categoriile de venituri luate în calcul 

la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, care se stabilesc prin hotărâre a 

consiliului local/judeţean, cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare. 
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