
Anex� la H.C.L. nr. 31/2007 
 
II. 
 
II. 1. Anex� la chestionarul de evaluare, capitolul „Criteriie conomice”, punctul II. 

 
Tabel privind stabilirea cuantumului taxei de intrare pe categorii de vârst� 
 

Vârsta persoanei 
vârstnice 

Valoarea taxei de 
Intrare 

Punctajul 
acordat 

Între 60-65 de ani 18.000 lei 50 
Între 65-70 de ani 15.000 lei 50 
Între 70-80 de ani 12.000 lei 50 
Între 80-90 de ani 9.000 lei 50 
Peste 90 de ani 6.000 lei 50 

 
 
II. 2. Valoarea taxei de intrare trebuie pl�tit� de beneficiar sau de sus�in�torii legali ai acestuia, 
integral, dup� expirarea unei perioade de prob� de 30 de zile, perioad� în care beneficiarul va 
pl�ti doar contribu�ia lunar�. Plata taxei de intrare constituie condi�ie ca o persoan� s� devin� 
beneficiar de locuin�� protejat�. 
 
 
III. 
 
III. 1. Tabelul privind stabilirea cuantumului contribu�iilor lunare obligatorii pentru beneficiarii 
serviciilor de locuin�e protejate. 

 

Denumirea presta�iei Cuantumul contribu�iei lunare a 
beneficiarului 

Servicii de locuin�e protejate, 
camer� cu dou� paturi 200 lei 

Servicii de locuin�e protejate, 
camer� cu un pat 400 lei 

 
III. 2. Conform art. 25 pct. 5 litera a din Legea nr. 17/ 2000, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, beneficiarii datoreaz� contribu�ia lunar� în cuantum de pân� la 60% din valoarea 
veniturilor personale lunare.  

În cazul persoanelor vârstnice pentru care cuantumul de 60% din valoarea veniturilor 
personale lunare nu acoper� cuantumul contribu�iei lunare de între�inere, diferen�a pân� la 
concuren�a valorii integrale a cuantumului contribu�iei lunare de între�inere se va pl�ti de 
sus�in�torii legali ai persoanelor vârstnice, prin semnarea unui angajament de plat�, în condi�iile 
art. 25 alin. (5) lit. b �i c din Legea nr. 7/2000, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Pentru beneficiarii care nu au sus�in�tori legali sau ace�tia nu au posibilit��i materiale s� 
suporte diferen�a pentru acoperirea valorii integrale a contribu�iei lunare de între�inere, respectiv 
al costului lunar de între�inere, suma va fi suportat� din bugetul local, numai în cazul serviciilor 
de locuin�e protejate, camere cu 2 paturi. 
 


