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 HOTARAREA NR. 53 

Din 20.12.2018 

 

Privind  stabilirea costului mediu  lunar de intretiere  pentru persoanele varstnice  din CAMINUL 

DE BATRANI SOCOLU DE CIMPIE  , COMUNA  COZMA , JUDETUL  MURES    

 

 

Consiliul Local al comunei Cozma , întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 Decembrie  

2018 

Avand in vedere : 

Raportul CAMINULUI DE BATRANI SOCOLU DE CIMPIE  , COMUNA  COZMA ,  cu 

nr.169/30.01.2018 

In conformitate   cu : 

- Legea  Nr. 292/2011 a asistentei  sociale  

- Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala  a persoanelor varstnice , republicata  

- În conformitate cu prevederile art. 7 , alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia public, republicată,  

- Hotararea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea  standardelor  minime de cost pentru 

serviciile  sociale și a nivelului  venitului  lunar  pe  membru de  familie   , 

- Art. 36 alin (2) lit.  ,, d ,, și alin.(6)  lit.,,a,, pct. 2 din   Legea  nr.215/2001 privind 

administratia publica locală, cu modificările și completările ulterioare, 

- În  temeiul art.45  alin. (1)  din Legea  nr.215/2001 republicata . 

 

Hotărește : 

 

Art.1. Se aproba  costul mediu lunar de întreținere  pentru persoane vârstnice  asistate  în 

Căminul de Bătrâni Socolu de Cîmpie  , Comuna  Cozma  pentru anul 2019  în cuantum de 2600 

lei / lună / beneficiar. 
 

Art.2 În funcție de  veniturile  persoanei vârstnice  asistate  în Căminul de Bătrâni Socolu 

de Cîmpie  , Comuna  Cozma  și a susținătorilor  ei  legali ,se stabilește contribuția lunară de 

întreținere  pentru anul 2019  în cuantum de 1800 lei / lună / beneficiar. 
 

Art. 3. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire  de Căminul de Bătrâni Socolu de Cîmpie  , 

Comuna  Cozma . 
 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului Unității Administrativ 

Teritoriale către: 

 Instituția prefectului  - Județul Mureș, 

 Căminul de Bătrâni Socolu de Cîmpie  , Comuna  Cozma 

 Primarului comunei Cozma;  

  Dosarul instituţiei  

 Se aduce la cunoştiinţa publică prin Afisare, site-ul Primariei, 

  

 

 Presedinte de sedinţă,                                                        Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                                  Secretarul Comunei Cozma 

  Friciu Viorel Florea                                 Crăciun Adrian                                                                                                                           
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