ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Convenţiei de colaborare Între Municipiul Botoşani prin Serviciul Public
Local de Asistenţă SocialA Botoşani şi Unitatea Administrativ TeritorialA Truşeşti prin CAminul
pentru Persoane Vârstnice Truşeşti, în vederea suportArii unor cheltuieli de Întreţinerea
beneficiarilor provenind din Municipiul Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea Convenţiei de
colaborare între Municipiul Botoşani prin Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani şi
Unitatea Administrativ Teritorială Truşeşti prin Căminul pentru Persoane Vârstnice Truşeşti, în vederea
suportării unor cheltuieli de întreţinere a beneficiarilor provenind din Municipiul Botoşani,
văzând raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi
Direcţia Economică a primăriei municipiului Botoşani înregistrat sub nr. 9485/19.05.2017, precum şi
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Botoşani,
în baza prevederilor art.39 lit.b) şi c), art.97 alin.(2), art.112 alin.(3) lit.q) şi art.119 al(4) din
Legea nr.292/20 11 - Legea asistenţei sociale precum şi prevederile art.22 din Legea nr.17/2000 privind
asistenta socială a persoanelor vârstnice,
în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a) pct.2 şi alin.7 lit.a) şi c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001,
în temeiul artA5 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂşTE:

Art.l. Se aprobă Convenţia de colaborare între Municipiul Botoşani prin Serviciul Public Local
de Asistenţă Socială Botoşani şi Unitatea Administrativ Teritorială Truşeşti prin Căminul pentru
Persoane Vârstnice Truşeşti, conform modelului cadru anexă la prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 60.000 lei pentru efectuarea plăţilor
lunare reprezentând contravaloarea cotei părţi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru beneficiarii
existenţi în cămin, care au domiciliul în Municipiul Botoşani, conform convenţiei de colaborare, pentru
perioada iunie 2017 - decembrie 2017.
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Art.3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate şi Serviciul Public Local
vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Asistenţă Socială Botoşani,

Preşedinte de şedinţă,
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Secretar,
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Art.l PARTILE
COMUNA lRUŞEŞTI cu sediul in Truşeşti, str. 1, nr. 34, tel. 02311570207, localitate
Truşeşti, judet Botosani, cod fiscal 3373497, Cont IBAN R095TREZ11621A425101XXXX,
deschis la Trezoreria Municipala Botosani, reprezentata legal prin dl Ailenei Petru Grisa, primar,
prin
CAMINUL PENlRU PERSOANE VARSTNICE lRUSESTI cu sediul in Trusesti, str. 1,
nr. 36, tel 02311570828, din localitatea Truşeşti, judet Botosani, cod fiscal 3373500, Cont
trezorerie R054 TREZ 1162 IG33 1300 XXXX, deschis la Trezoreria Municipala Botosani,
reprezentata legal prin d-na Botez Mihaela, director
in calitate de furnizor de servicii sociale
si
MUNICIPIUL BOTOŞANI cu sediul în str.Piaţa Revoluţiei nr.I,CP 710236, localitatea
judet. Botoşani, cod fiscal 3372882, teI.0231.502.200, reprezentata legal prin dl
Cătălin Mugurel Flutur - primar şi d-na Mirela Gheorghiţă - director economic,prin
S.P.L.A.S. BOTOSANI cu sediul in str.Săvenilor, nr.12, CP 710246, localitatea Botoşani,
judeţ Botoşani, cod fiscal 15305089, Cont trezorerie
reprezentata legal prin dl.Dorin Gabriel Burlacu - director executive, şi dl.Octavian David
director ex.adjunct,
in calitate de finanţator
Botoşani,

s-a incheiat prezenta Conventie de colaborare, in urmatoarele conditii:
Art. 2 OBIECTUL CONVENTIEI
Conventia de colaborare se incheie in scopul asigurării finanţării cotei părţi din
cheltuielile cu bunuri şi servicii ( titlul 20 din c1asificaţia bugetară) efectuate lunar de către
Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti pentru acordarea serviciilor sociale beneficiarilor cu
ultimul domiciliu (reşedinţă) în municipiul Botoşani, de către Municipiul Botoşani prin bugetul
Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani, conform obligaţiilor asumate prin
prezenta.
Art. 3 DURATA CONVENTIEI
(1)Prezenta Conventie se incheie pe o perioada de 7 luni, incepand cu data Ol iunie 2017
si poate fi prelungită cu acordul părţilor prin act adiţional cu maxim 4 luni, condiţionat de
existenţa resurselor fmanciare cu această destinaţie.

Art. 4 OBLIGAmLE PARTILOR
4.1 CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TRUŞEŞTI are urmatoarele
obligatii:
a) să incheie contracte de furnizare a serviciilor sociale şi sa asigure respectarea
prevederilor contractelor de fumizare a serviciilor sociale încheiate cu beneficiarii cu ultimul
domiciliu în municipiul Botoşani.
b) să transmită lunar, Primăriei Municipiului Botoşani şi Serviciului Public Local de
Asistenţă Socială Botoşani, până cel târziu in data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă,
solicitarea privind plata cotei părţi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, avizată de către Primarul
Comunei Truşeşti, însoţită de următoarele documente justificative:
-b 1)balanţa analitică lunară;
-b2)situaţia angajamentelor bugetare pentru titlul 10 - cheltuieli de personal şi titlul
20 - bunuri şi servicii;
-b3) situaţia zilelor de căminizare pentru beneficiarii din Botoşani şi situaţia
numărului total de zile de căminizare din luna respectivă;
-b4) situaţia sumelor încasate de la beneficiarii din Botoşani şi cota parte din aceasta
destinată cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
c) sa colaboreze cu S.P.L.A.S. Botosani in vederea identificarii unor solutii pentru
reintegrarea in familie a beneficiarilor sau a identificării unor aparţinători legali asupra cărora
există obligaţia de întreţinere, conform legii.

4.2 S.P.L.A.S. BOTOŞANI are urmatoarele obligatii
a) sa verifice documentele transmise lunar de Caminul pentru persoane varstnice Trusesti,
conform metodologiei de calcul de la art.S
b) să achite contravaloarea cotei părţi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru
beneficiarii existenţi în cămin, care au domiciliul în Municipiul Botoşani.
b) sa colaboreze cu Caminul pentru persoane varstnice Trusesti in vederea identificarii
unor solutii pentru reintegrarea in familie a acestora sau a identificării unor aparţinători legali
asupra cărora există obligaţia de întreţinere, conform legii.
Art. 5 Metodologia de calcul lunar a cotei părţi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii
l.din b3) se determina procentul A% = zile căminizare beneficiari din Botoşani/total
zile căminizare în luna de referinţă
2.din b2) se determină cheltuielile cu bunuri şi servicii aferente beneficiarilor din
Botoşani B = total cheltuieli titlul 20 x A%
3.din b4) se determina cota parte din sumele încasate de la beneficiarii din Botoşani
destinată cheltuielilor cu bunuri şi servicii = C
4.suma solicitată spre plată trebuie să fie : S = B - C
Art.6 INCETAREA CONVENTIEI
a) Convenţia încetează la sfarsitul duratei pentru care a fost încheiată;
b) Convenţia încetează în cazul nerespectării clauzelor contractuale;
c) În situaţia apariţiei unor norme legislative care reglementează finanţarea căminelor de
bătrâni şi contravin prevederilor prezentei convenţii;

d) Prin acordul părţilor.

Art. 7 FORTA MAJORA
a) Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
b) Forta majora exonereaza partile de Indeplinirea obligatiilor asumate prin prezenta
Conventie, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
c) Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
lirnitarii consecintelor.
Art. 8 DISPOZIID FINALE
a) Prezenta Conventie s-a incheiata in conformitate cu legile romane in vigoare.
b) Prezenta Conventie s-a incheiat astazi
, in 4 exemplare, eate unul
pentru fiecare parte.
COMUNA TRUŞEŞTI,
PRIMAR,
Ailenei Petru Grisa

Contabil şei;
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Secretar,
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Director executiv,
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Director ex.adjunct,
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Consilier juridic,
Mioara Petrea
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Nr.9485/19.05.2017

Cătăli

Raport de specialitate
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri
privind aprobarea Convenţiei de colaborare Între Municipiul Botoşani prin Serviciul Public
Local de Asistenţă Socială Botoşani şi Unitatea Administrativ Teritorială Truşeşti prin
Căminul pentru Persoane Vârstnice Truşeşti, În vederea suportării unor cheltuieli de
Întreţinere a beneficiarilor provenind din Municipiul Botoşani

Primăria Municipiului Botoşani

prevăzută

în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
intenţia de a înfiinţa un cămin de bătrâni, obiectiv care nu s-a putut realiza până în prezent fie din
considerente economice, fie din cauza lispei liniilor de finanţare cu acest specific lansate până
acum.
În aceste condiţii, persoanele vârstnice care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art.3 din
Legea m.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi care nu au indeplinit condiţiile
de eligibilitate pentru a putea beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu prin Centrul SENIOR
din structura Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani, au fost nevoite să apeleze fie la
serviciile oferite în Centrele de Îngrijire şi Asistenţă ale DGASPC Botoşani fie la serviciile
Căminului pentru persoane Vârstnice Truşeşti, singura structură de acest gen din judeţ.
În momentul de faţă sunt asistate la Căminul pentru Persoane Vârstnice Truşeşti 13
beneficiari cu domiciliul în municipiul Botoşani, persoane pentru care conducerea instituţiei solicită
suportarea diferenţelor dintre costul mediu lunar de întreţinere aprobat prin HCL Truşeşti
nr.7/31.01.2017 şi suma încasată de la beneficiar plus finanţarea de la bugetul de stat, conform
adresei nr.301l03.05.2017, anexată la prezentul.
Având în vedere argumentele prezentate de Consiliul Local Truşeşti şi următoarele
prevederi din Legea nr.292/20 II - legea asistenţei sociale:
-art.39 - " Responsabilitatea dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor sociale este
partajată astfel: b) organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea
autorităţilor administraţiei publice locale, atribuţii ce pot fi externalizate către sectorul
neguvernamental, instituţiile de cult, alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în
condiţiile legii;
c) finanţarea serviciilor sociale, în condiţiile legii - din bugetul local, din contribuţia
beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum şi din alte surse."
-art.97 - " (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura serviciile de
îngrijire personală acordate la domiciliu sau în centre rezidentiale pentru persoanele vârstnice
dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea."
-art.112 alin(3) lit.q) - " În domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor
sociale, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale:[... ]q) încheie,
în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, contracte de
subvenţionare

are

pentru înfiinţarea, administrarea,

finanţarea şi cofinanţarea

de servicii sociale,"
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-art.119 alin(4) - " În condiţiile în care numărul solicitărilor este limitat sau în cazul în care
nu dispun de resurse suficiente, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor,
oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti încheie parteneriate pentru înfiinţarea de
servicii rezidenţiale de interes intercomunitar pentru persoanele care au domiciliullreşedinţa în
unităţile administrativ-teritoriale partenere."
precum şi prevederile art.22 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, respectiv" Investiţiile pentru construirea, dotarea, întreţinerea, modernizarea, precum si
cheltuielile pentru functionarea căminelor care deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale
se finantează potrivit conventiilor încheiate între finantator si consiliile locale interesate."
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a) pct.2 şi alin.7 lit.a) şi c)
din Legea 215/2001 ,republicată propunem spre analiză şi aprobare un proiect de hotărâre cu privire
la:
I.Aprobarea Convenţiei de colaborare între Municipiul Botoşani prin Serviciul Public Local
de Asistenţă Socială Botoşani şi Unitatea Administrativ Teritorială Truşeşti prin Căminul pentru
Persoane Vârstnice Truşeşti, conform modelului cadru anexa la HCL.
2.Aprobarea alocării din.bugetul local a sumei de 60.000 lei pentru efectuarea plăţilor lunare
reprezentând contravaloarea cotei părţi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru beneficiarii
existenţi în cămin, care au domiciliul în Municipiul Botoşani, conform convenţiei de colaborare,
pentru perioada iunie 2017 - decembrie 2017.
Faţă

de cele prezentate vă rugăm să

analizaţi şi să decideţi.

Director executiv SPLAS
Dorin Ga~jd B

Botoşani,
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Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti are în ca

l-A:stituţiei un număr de

43 beneficiari, dintre care treisprezece persoane au domiciliul în Municipiul Botoşani.
Aceste persoane au fost acceptate în cămin pe baza anchetelor sociale întocmite
de către Primăria Municipiului Botoşani, anchete sociale de unde rezultă că persoanele
sunt in vârstă, nu au locuinţe, au venituri reduse şi nu sunt susţinute de familie, lucru
pentru care instituţionalizareaacestora a fost absolut necesară pentru a li se putea
asigura condiţii minime de trai.
La momentul instituţionalizăriise afla în derulare un Program Naţional privind
protectia persoanelor vârstnice, program prin care ni se asigura diferenţa surselor de
finantare dintre contribuţiile maxime permise de lege a ti percepute de la asistaţi şi
costu 1de intretinere necesar îngrij irii bătrânilor.
Începând cu data de 01 noiembrie 2015 Programul Naţional a încetat să mai
opereze, iar în urma demersurilor înaintate către Ministerul Muncii, instituţia care era
mandatată să deruleze programul, ni s-a răspuns cii finanţarea privind protecţia
vârstnicilor derulată prin Ministerul Muncii a fost limitată în timp, şi a ajuns la
expirarea termenului, iar în viitor întreţinerea persoanelor vărstnice se va face conform
Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice precum şi a Legii
asistenţei sociale nr. 29212011.
Cu privire la sursele de finanţare necesare întreţinerii bătrânilor şi în concret
privitor la diferenţa care există între contribuţiapersonală a bătrânilor şi costul minim
lunar de întreţinere, ni s-a comunicat că până la emiterea unei legislaţii clare în
domeniu aceste diferenţe să fie asigurate de către bugetele locale.
În acest sens vă infonnăm că noi am făcut demersuri către toate administraţiile
pubjice locale care au persoane vârstnice Întreţinute în instituţia noastră, UAT-uri,
care ne-au răspuns afirmativ şi care ne achită in prezent diferenţele de cost: UA.T.
;\lbesti, lj.A.T. Todireni, HA.1'. Vorona, G.A.T. Ungureni, etc.

cale vă adresăm rugămintea să analizaţi situaţia celor 13 persoane
instituţionalizate în căminul nostru, să analizaţi diferentele de cost necesare întreţinerii
bătrânilor conform anexei la prezentul document şi să supuneţi aprobării Consiliului
Local Botoşani, a bugetului necesar întreţinerii bunicilor din căminul nostru.
În situaţia în care dumneavoastră identificaţi alte modalităţi de întreţinere a
persoanelor vârstnice vă rugăm să ne comunicaţi în cel mai scurt timp, iar noi să
dispunem extemalizarea acestora, deoarece întreţinerea persoanelor beneficiare de
servicii, fără a avea asigurată sursa de finanţare este practic imposibilă, neputânduli-se
asigura hrana, căldura şi întreţinerea.
Anexăm prezentei şi extrasul din legislaţia În vigoare.
Pe

această

În speranţa înţelegerii pentru situaţia în care ne aflăm şi a unei bune colaborări,

Primăria Comunei Truşeşti

Primar,
petlU-Gri?:ILENEI
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Căminul

pentru persoane vârstnice
Şef serviciu administrativ,
Mihaela BOTEZ

Truşcşti
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