
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 
privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a 

contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai 
persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculeşti 
şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la 
stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială pentru Protecţia Copilului Teleorman, 
pentru anul 2021 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art. 178 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având in vedere: 
- referatul de aprobare nr. 7112 din 15 aprilie 2021, al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 7262 din 15 aprilie 2021 al Direcţiei management şi 

administraţie publică şi al Direcţiei economice, privind aprobarea costului mediu lunar de 
întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei 
susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice 
Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea 
venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială pentru Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2021; 

- avizul de legalitate nr. 7222 din 15 aprilie 2021 al Direcţiei Juridice; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- adresa nr. 8828/09.04.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială pentru 

Protecţia Copilului Teleorman înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman sub nr. 
6711/09.04.2021; 

- prevederile art. 24 alin. (1) şi art. 25 alin. (1), (2), (4), (5), (51) şi (52) din Legea 
nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 93, art. 101 şi art. 102 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, art. 4, lit. c) şi anexa nr. 3 din Hotărâre a Guvernului nr. 
426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

F-5.5-03,ed.l, rev.O 
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