
 

 

BIROUL COORDONARE SERVICII DE GAZDUIRE PERSOANE ADULTE 

 
                                                        Informare 

 

Privind: punerea în aplicare a HCLM nr.120/21.03.2019 privind Planul anual de acţiune 

privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila 

 

Direcţia de Asistenţă Socială este o instituţie publică de interes local cu personalitate 

juridică, care funcţionează în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, sub coordonarea 

operativă a Primarului Municipiului Brăila. 

La nivelul municipiului Brăila, instituţia publică este furnizorul public de servicii sociale, 

acreditat conform Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 41 din Legea 292/2011, Legea asistenţei sociale, menţionează că serviciile sociale 

acordate şi administrate de către autorităţile publice locale se înfiinţează prin hotărâre a 

consiliului local şi pot fi organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică.  

I. La nivelul municipiului Brăila, funcţionează trei centre rezidenţiale publice care acordă 

servicii de găzduire persoanelor vârstnice, centre aflate în subordinea Consiliului Local 

Municipal Brăila şi în coordonarea metodologică a Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, după 

cum urmează: 

1. Căminul pentru Persoane Vârstnice” Lacu Sărat” îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Lacu 

Sărat, Al. Centrală nr.1 şi are o capacitate de 142 de locuri.  

2. Căminul pentru Persoane Vârstnice” Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” are sediul pe str. 

Caraiman nr. 11, Brăila şi are o capacitate totală de 201 de locuri, din care: 

    - 161 de locuri în sediul principal. 

    - 40 locuri în punctul de lucru, situat în strada Zambilelor nr.1 A. 

3. Complexul Rezidenţial “Sfânta Maria” - îşi desfăşoară activitatea în Calea Moş Anghel nr. 

486, sat Baldovineşti, comuna Vădeni, judeţul Brăila. 

Prin HCLM 69/19.02.2018, a fost înfiinţat Complexul rezidenţial “Sfânta Maria” prin 

reorganizarea Centrului de Asistentă Paleativă Sf. Maria. În prezent, Complexul desfăşoară 

următoarele servicii sociale: 

- Serviciul social pentru persoane vârstnice 
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- Serviciul social pentru persoane aflate în situaţii de dependenţă (altele decât persoanele 

vârstnice) 

Conform prevederilor art.25 din Legea 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele vârstnice care au venituri şi 

sunt îngrijite în cămin datorează o contribuţie lunară de întreţinere în cuantum de până la 

60% din valoarea veniturilor lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat 

pentru fiecare cămin. 

Condiţiile care trebuie îndeplinite de o persoană vârstnică pentru a fi găzduită într-un centru 

rezidenţial sunt următoarele: 

- Să aibă împlinită vârsta de pensionare stabilită de lege; 

- Să aibă domiciliul pe raza domiciliului Brăila; 

- Să nu deţină contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere; 

- Să nu fie încadrată în grad de handicap. 

Pentru a beneficia de serviciile oferite în cămine, persoanele interesate trebuie să se afle în 

una din următoarele situaţii, prevăzute de art.3 din Legea 17/2000, privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

- Nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei persoane obligate la această, conform 

dispoziţiilor legale; 

- Nu au locuinţa şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţii de locuit pe baza resurselor 

proprii; 

- Nu realizează venituri sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; 

- Nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată; 

- Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării 

fizice sau psihice. 

Asistenţa socială se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate sau a reprezentantului 

legal al acesteia, precum şi din oficiu. 

Solicitările privind găzduirea într-unul din cele trei centre rezidenţiale precum şi actele 

necesare întocmirii dosarului de găzduire, se depun la Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul 

în Bld. A.I. Cuza nr.134. 

Cele trei centre rezidenţiale aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila nu sunt 

acreditate să ofere servicii de găzduire persoanelor încadrate în grad de dizabilitate. 

II. În subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială funcţionează serviciul social ADĂPOST DE 

NOAPTE, care este o unitate de asistenţă socială fără personalitate juridică şi care 

funcţionează într-un imobil P+3E, situat Calea Galaţi nr.346 Corp C, conform Anexei la HCLM 

728/20.12.2018 privind înfiinţarea Adăpostului de Noapte, prin reorganizarea Centrului Social 

de Găzduire în Regim de Urgenţă.  
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Adăpostul are o capacitate de 150 de locuri şi este destinat sprijinirii persoanelor adulte fără 

adăpost (cu vârsta de peste 18 ani), cu precădere cele dependente de stradă, afectate fizic şi 

psihic, cu şanse minime de inserţie.  

Adăpostul de noapte asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu de cazare pe o durată de 

maxim 12 ore, pentru persoanele fără adăpost, în limita capacităţii maxime.  

Grupul ţintă al centrului este alcătuit din persoane care nu au locuinţă proprietate personală 

sau care trăiesc într-o locuinţă improprie şi realizează venituri reduse de până la nivelul 

pensiei sociale minime garantate, conform legislaţiei în vigoare. 

Pentru a beneficia de serviciile adăpostului de noapte, persoanele aflate în nevoie trebuie să 

depună o cerere scrisă însoţită de actele de identitate, documente medicale şi acte 

doveditoare privind veniturile realizate la sediul adăpostului. 

Excepţie de la aceste prevederi o constituie cazarea agresorilor, în cazurile de violentă 

domestică, pentru care s-a instituit un ordin de protective provizoriu. În situaţia în care s-a 

luat măsura evacuării temporare a agresorului, iar acesta nu are cazarea asigurată din altă 

sursă, acesta va fi condus de urgenţă la sediul Adăpostului de noapte de către membrii 

echipei mobile constituite, conform Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei domestice, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de domiciliul 

acestuia. 

 

 

 

 

Director executiv,  

Nicoleta Mihaela Oancea                          

                                                                                                        Întocmit:  

                                                                                                        Mihalcea Lăcrămioara, şef birou          
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