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SERVICIUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE CENTRE REZIDENȚIALE 

 

INFORMARE 

 

Privind: prevederile HCLM nr.735/27.12.2021, privind aprobarea costului mediu lunar de 

întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană precum şi a contribuţiei de întreţinere a 

persoanelor îngrijite în centrele rezidenţiale din subordinea Direcția de Asistență 

Socială Brăila  

 

Direcţia de Asistenţă Socială Brăila este furnizor public de servicii sociale, acreditat conform 

Certificatului de acreditare seria AF nr.7506/05.03.2021 și asigură îndrumarea metodologică și 

coordonarea activității de specialitate necesare pentru buna funcționare a centrelor rezidențiale 

din subordine conform prevederilor legale în vigoare, respectiv: 

1. Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Lacu Sărat”Brăila – își desfășoară activitatea în 

Stațiunea Lacu Sărat, Al. Centrală nr.1 și are o capacitate de 142 locuri; 

2. Complexul rezidențial ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – cuprinde două servicii: 

• Căminul pentru persoane vârstnice – Caraiman care își desfășoară activitatea în sediul din 

mun. Brăila, Caraiman  nr.11, cu o capacitate de 161 locuri  

• Centrul rezidențial de îngrijire și asistență persoane dependente – Zambilelor care își 

desfășoară activitatea în sediul din mun. Brăila, str. Zambilelor nr.1A, cu o capacitate de 

40 locuri; 

3. Complexul Rezidențial “Sfânta Maria” Brăila - își desfășoară activitatea în Calea Moș Anghel 

nr.486, sat. Baldovinești, comuna Vădeni, județul Brăila și cuprinde două servicii: 

• Căminul pentru persoane vârstnice,  cu o capacitate de 121 locuri 

• Centrul rezidențial de îngrijire și asistență, cu o capacitate de 39 locuri. 

Centrele rezidențiale susmenționate asigură găzduire, hrană, îngrijiri medicale, recuperare și 

readaptare, activități de petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică pentru 

persoanele vârstnice dependente, semidependente și independente. 

Potrivit legislației în vigoare, persoana vârstnică îngrijită în căminul pentru persoane vârstnice 

precum și susținătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii au obligația să plătească o 

contribuție lunară de întreținere . 
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Prin HCLM nr.735/27.12.2021, privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei 

zilnice de hrană precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele 

rezidenţiale din subordinea Direcția de Asistență Socială Brăila s-au aprobat pentru anul 2022: 

1) nivelul costului mediu de întreținere 

2) nivelul contribuției lunare de întreținere 

I. Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei 

vârstnice îngrijite şi are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru 

persoane vârstnice (hrană, utilități, salarii angajați, etc.). 

Costul mediu lunar de întreţinere/persoană în centrele rezidenţiale din subordinea Direcţiei de 

Asistenţă Socială Brăila, aferent anului 2022 a fost stabilit astfel: 

 

 Costul mediu lunar de întretinere/lei/persoană 

Centrul rezidenţial Persoane 
dependente 

Persoane semi- 
dependente 

Persoane inde- 
pendente 

Căminul pentru persoane 
vârstnice "Lacu Sărat" Brăila 4546 3537 3287 

Complexul rezidențial "Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel"      4627 3333 3234 

Complexul Rezidenţial "Sf. Maria" 
Brăila 4546 3071 2314 

 

II. Contribuția lunară de întreținere este reprezentată de cota-parte din cost pe care trebuie să o 

plătească beneficiarul și/sau aparținătorii legali. 

Căminele pentru persoane vârstnice sunt servicii sociale adresate cetățenilor municipiului Brăila, 

care au achitat de-a lungul timpului către bugetul local impozite, taxe și contribuții astfel încât 

comunitatea și autoritatea locală implicit datorează cetățenilor ei servicii sociale accesibile. 

Valoarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru persoanele care au domiciliul pe raza 

municipiului Brăila de mai mult de 6 luni, aferentă anului 2022 a fost stabilită astfel: 

 

 Contribuţia lunară de întreţinere/persoană pentru anul 
2022 

Centrul rezidenţial Persoane 
dependente 

Persoane 
semidependente 

Persoane 
independente 

Căminul pentru persoane 
vârstnice "Lacu Sărat" Brăila 

1206 lei 1034 lei 919 lei Complexul rezidențial "Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel" 

Complexul Rezidenţial "Sf. 
Maria" Brăila 

 

Pentru persoanele vârstnice care au domiciliul pe raza municipiului Brăila de mai puțin de 6 luni, 

valoarea contribuţiei lunare de întreţinere, aferentă anului 2022 a fost stabilită astfel: 
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 Contribuţia lunară de întretinere/persoană 

pentru anul 2022 

Centrul rezidenţial Persoane 
dependente 

Persoane 
semi-

dependente 

Persoane 
inde- 

pendente 

Căminul pentru persoane vârstnice 
“Lacu Sarat” Brăila 

2412 lei 2068 lei     1838 lei 
Complexul rezidențial “Sf. Apostoli 

Petru şi Pavel” 
Complexul rezidențial “Sfânta Maria” 

Brăila 
 
Precizăm că beneficiarii menționați mai sus au obligația de a achita contribuția susmenționată pe 

tot parcursul găzduirii. 

Potrivit legislației în vigoare, persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu 

datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau județene, 

după caz, în limita hotărâtă de acestea.  

Persoanele vârstnice care realizează venituri datorează contribuţia lunară de întreţinere în 

cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși valoarea 

contribuției lunare de întreţinere. 

Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se plătește 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. 

Conform  prevederilor legale în vigoare, obligația de întreținere există între soţ şi soţie, rudele 

în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege.  

În situația în care persoana îngrijită în căminul pentru persoane vârstnice nu are soț/soție, nu are 

copii sau copiii se află într-un loc necunoscut, responsabilitatea acoperirii diferenței până la 

concurența valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere revine nepoților, care sunt rude în 

linie dreaptă, dacă aceștia 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.  

În cazul în care una dintre persoanele care datorează plata contribuţiei nu are mijloacele 

materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală, diferenţa de plată trece în 

obligaţia celorlalte persoane în următoarea ordine: 

•       soţul/soţia pentru soţie/soţ; 

• copiii pentru părinţi; 

• părinţii pentru copii; 

• fratele/sora pentru frate/sora, obligație ce se datorează după părinți însă înaintea bunicilor 
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După stabilirea persoanelor obligate la plată şi aprobarea de către conducerea centrului a 

cuantumului sumelor ce le revin de plătit, se întocmeşte angajamentul de plată pentru fiecare 

dintre acestea, cu menţionarea sumelor datorate.  

Susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un 

angajament de plată. 

Pentru toate persoanele vârstnice găzduite în cămine, diferența dintre valoarea costului mediu 

lunar și contribuția lunară este suportată de la bugetul local. 

Mod de calcul contribuție plătită de beneficiari și de susținătorii lor legali. 

Exemplul nr.1:  

Presupunem că un beneficiar este persoană dependentă și contribuția lunară de întreținere pentru 

persoane dependente este 1206 lei. 

Veniturile beneficiarului sunt în cuantum de 1600 lei/lună. 

Beneficiarul plătește 60% din venituri 1600*60%=960 lei (contribuția lunară de întreținere) 

Diferența dintre contribuția lunară de întreținere, respectiv 1206 lei, și suma datorată de 

beneficiar trebuie plătită de susținătorul legal. 

1206-960=246 lei (contribuție datorată de susținător) 

Beneficiarul are o singură fiică căsătorită având un copil minor. 

Fiica realizează venituri nete în cuantum de 1500 lei/lună 

Soțul fiicei realizează venituri în cuantum de 2362 lei/lună 

Copilul este minor și beneficiază de alocatie de stat de 243 lei/lună 

Total venit susținător legal 4105 lei net. 

Venit pe membru de familie susținător= 4105 lei : 3= 1368 lei < 1524 lei (valoarea netă a salariului 

minim brut pe țară garantat în plată de la data de 01.01.2022) 

În acest caz susținătorul legal nu este obligat la plata diferenței pentru acoperirea contribuției de 

întreținere, aceasta fiind suportată din bugetul local. 

 Persoana vârstnică plătește 960 lei 

 Susținătorul plătește nu datorează suma de 246 lei  

 Bugetul  local suportă 4546 – 1206= 3340 lei 

 

Exemplul nr.2:  

Presupunem că un beneficiar este persoană semidependentă și contribuția lunară de întreținere 

pentru persoane semidependente este 1034 lei. 

Veniturile beneficiarului sunt în cuantum de 1000 lei/lună. 

Beneficiarul plătește 60% din venituri 1000* 60%=600 lei 

Diferența dintre contribuția lunară de întreținere, respectiv 1034 lei, și suma datorată de 

beneficiar trebuie plătită de susținătorul legal. 

1034-600= 434 lei (contribuție datorată de susținător) 
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Beneficiarul are o singură fiică, căsătorită, care are doi copii minori. 

Fiica realizează venituri nete în cuantum de 2550 lei/lună 

Soțul fiicei realizează venituri în cuantum de 4350 lei/lună 

Copiii sunt minori și beneficiază de alocatie de stat în cuantum de 486 lei/lună (amândoi) 

Total venit susținător legal 7386 lei net. 

Venit pe membru de famile susținător = 7386 lei : 4= 1847 lei > 1524 lei (valoarea netă a salariului 

minim brut pe țară garantat în plată de la data de 01.01.2022) 

În acest caz susținătorul legal este obligat la plata diferenței pentru acoperirea contribuției de 

întreținere, respectiv suma de 434 lei. 

Persoana vârstnică plătește 600 lei 

 Susținătorul plătește de 434 lei  

 Bugetul  local suportă 3537 – 1034= 2503 lei 
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