
 

 

 

                                                                  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. 

 

Complexul Rezidențial “Sfânta Maria”- isi desfasoară activitatea in Calea Mos Anghel nr. 486, sat 

Baldovinesti, comuna Vadeni, judetul Braila si se adreseaza persoanelor varstnice, bolnavi cronici în faza 

terminala. 

Prin Hotararea nr.69/19.02.2018, s-a infiintat Complexul Rezidential Sf. Maria  prin reorganizarea 

Centrului de Asistenta Paliativa „Sf. Maria”. Complexul rezidential este persoana juridica de drept public, 

cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Municipal, sub conducerea operativa a Primarului 

Municipiului Braila. 

Complexul Rezidențial „Sf. Maria” are o capacitate totala de 160 locuri si desfasoara urmatoarele 

servicii: 

1. Serviciul  social pentru persoane varstnice, capacitate 121 locuri 

2. Serviciul  social pentru persoane aflate in situatie de dependenta, capacitate 39 locuri 

Complexul rezidential  se adreseaza  persoanelor varstnice si persoanelor  dependente, bolnavilor cronici, 

bolnavilor in faze terminale etc, scopul acestuia fiind de prevenire, limitare sau inlaturare a efectelor 

temporare ori permanente care pot genera marginalizarea  sau excluziunea  sociala a persoanei  sau 

familiei prin servicii cu caracter proactiv. 

Complexul este structurat pe 6 corpuri și dispune de un spatiu exterior generos in care exista 3 foișoare 

pentru recreerea beneficiarilor . 

Centrul ofera servicii de masaj si kinetoterapie oferite de personalul de specialitate. De asemenea in 

cadrul complexului se desfasoara activitati de terapie ocupationala (lucru manual, pictura etc), activitati 

recreative (lectura, jocuri interactive) precum si programe artistice organizate cu prilejul diferitelor 

sarbatori legale si religioase. 

Costul mediu lunar de întreţinere în Complexul Rezidential “Sf.Maria” este de 3219 lei, conform HCLM 

nr.71/19.02.2018, privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană 

precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidenţiale din subordinea 

Consiliului Local Municipal Brăila. 



Din acest cost, beneficiarii (persoana vârstnică și/sau susținătorii) suportă o contribuție lunară care 

reprezintă 20-23% din valoarea costului, în vreme ce Consiliul Local Municipal Brăila suportă  între 76-79% 

din cost. 

Conform art.24  alin.1 din Legea 17/2000, persoanele varstnice ingrijite in  cadrul serviciului  social 

pentru persoane varstnice au obligatia sa plateasca lunar o contributie lunara de intretinere, stabilita 

individualizat, pe baza costului mediu lunar de intretinere si a veniturilor persoanei varstnice. 

Prin HCLM  71/19.02.2018, privind stabilirea costului minim lunar de intretinere si a contributiei de 

intretinere a persoanelor ingrijite centrele rezidentiale din subordinea Consiliului Local Municipal Braila, 

s-a stabilit contributia lunara de intretinere a persoanelor varstnice, aferenta anului 2018, dupa cum 

urmeaza: 

 

 Contribuţia lunara de întreţinere/lei 

Centrul rezidenţial 
Persoane 

dependente 

Persoane 

semi-

dependente 

Persoane inde- 

dependente 

Complexul rezidential “Sf. Maria” 750 730 670 

 

Complexul rezidential este coordonat metodologic de Directia de Asistenta Sociala, in calitate de furnizor 

public de servicii sociale.  

Acesta asigură urmatoarele servicii comunitare: 

1. găzduire pe perioadă nedeterminată 

2. asistenţă medicală şi îngrijire  

3. socializare şi petrecere a timpului liber 

4. consiliere psihologică şi suport emoţional 

In ceea ce priveste alocatia zilnica de hrana, aceasta este de 16,6 lei/zi, valoare aprobata prin 

Hotararea de Guvern nr.903/2014  privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru 

consumurile colective din institutiile si unităţile publice si private de asistenta sociala destinate 

persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice.  

Beneficiarii de servicii sociale din cadrul serviciului social pentru persoane varstnice, sunt persoanele 

care potrivit art. 1 din Legea 17/2000, au implinit varsta de pensionare stabilita de lege.  

Pentru a beneficia de serviciile oferite in cadrul complexului rezidential, persoanele interesate trebuie sa 

se afle in una din urmatoarele situatii, prevazute de art.3 din Legea 17/2000, privind asistenta sociala a 

persoanelor varstnice, dupa cum urmeaza: 

• Nu au familie sau nu se afla in intretinerea unei persoane obligate la aceasta, conform 
dispozitiilor legale; 

• Nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditii de locuit pe baza resurselor proprii; 
• Nu realizeaza venituri sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare; 
• Nu se pot gospodari singuri sau necesita ingrijire specializata; 



• Se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori starii fizice 
sau psihice. 

Asistenta sociala  se acorda la cererea interesate. Solicitarile privind gazduirea in complexul rezidential 

precum si actele necesare intocmirii dosarului de internare, se depun la Directia de Asistenta Sociala, cu 

sediul in Bld. A..I.  Cuza nr.134. 

Pentru toate centrele, persoanele solicitante trebuie sa aiba domiciliul stabil sau resedinta în municipiul 

Brăila. Gazduirea în cadrul complexului se aproba pe perioada de valabilitate a vizei de resedinta. 

Pentru gazduirea in complexul rezidential, dosarul de admitere cuprinde urmatoarele documente:  

• copie act de identitate şi stare civila pentru potenţialul beneficiar,  

• copie acte de identitate şi acte privind  componenţa familiei pentru aparţinători,  

• acte doveditoare privind veniturile realizate (cupon pensie),  

• acte referitoare la situaţia juridică a imobilului în care locuieşte persoana vârstnică,  

• declaraţie scrisa a sustinatorilor legali (sot/sotie, copii, nepoti, părinti, frati, surori), cu privire la 

cauzele neindeplinirii obligatiilor ce le revin vis-a-vis de persoana varstnica, 

•  adeverinţa medic de familie cu bolile cronice si mentiunea ca nu sufera de boli transmisibile,  

• adeverinta de la medicul specialist psihiatru cu diagnosticul stabilit şi cu menţiunea ca nu suferă de 

afecţiuni psihice care contraindică internarea în colectivitate, 

•  analize medicale, radiografie pulmonară, VDRL, examen coproparazitologic si coprobacteriologic,  

copie a hotărârii judecăatoresti de instituire a curatelei (unde este cazul).  

Nu pot fi găzduite în acest complex rezidential persoanele cu dizabilități, persoanele care nu au  

domiciliu pe raza municipiului Brăila sau care au încheiat un contract de vânzare cumpărare cu 

clauză de întreținere. 

 

 

Director executiv, 

Nicoleta Mihaela Oancea                                              Întocmit:  

                                                                                     Mihalcea Lăcrămioara, şef birou      

 

     


