
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA                PROIECT                                                                                                                             
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.         /2022 

privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la aprobarea de taxe speciale şi 
contribu ții lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de Asistență 

Socială Orăştie 
 
 

 Consiliul local al municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara. 
  Analizând referatul de aprobare nr.8532/21.06.2022 al Primarului municipiului 
Orăștie, dl ing.Ovidiu Laurențiu Bălan din care reiese necesitatea ;i oportunitatea adoptării 
unei hotărâri privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la aprobarea de taxe speciale 
şi contribuţii lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de Asistenţă Socială 
Orăştie. 
  În baza prevederilor art.25 din Legea nr.17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.30 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum si ale art.7, alin (13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 
 În temeiul prevederilor art.129, alin. (4), lit.c) coroborat cu alin.(7), lit.b), ale art.139, 
alin.(1) și alin (3), lit.c), ale art.243, alin.(1), lit. a) și ale art.196, alin (1), lit a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.I :   Se modifică art.2 al HCL nr.99/2009 privind aprobarea de taxe speciale şi 
contribuții lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de Asistenţă Socială 
Orăştie,  care vor avea următorul cuprins :  

(1) - Costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice care 
beneficiază de servicii rezidențiale în cadrul Centrului Rezidențial pentru Vârstnici Orăștie 
al Direcției Publice de Asistență Socială Orăştie este de 1.400 lei/persoană/lună. 

(2) - Contribuția lunară de întreținere a fiecărei persoane vârstnice internate 
este de 1.400 lei/lună şi nu poate depăși 60 % din valoarea veniturilor personale lunare. 

(3) - Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de 
întreținere, se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în centru, 
dacă realizează venit lunar pe membru de familie mai mare decât venitul minim brut pe 
economie. 

(4) - Costul lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice care nu au 
domiciliul în municipiul Orăştie și care beneficiază de servicii rezidențiale în cadrul 
Centrului Rezidențial pentru Vârstnici al Direcției Publice de Asistență Socială Orăştie este 
de 1.600 lei/persoană/lună“. 
 Art.II  : Persoanele interesate pot depune contestație împotriva acestei hotărâri în 
termen de 15 zile de la afișarea sau publicarea acesteia la Primăria municipiului Orăștie 
conform art.30 din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare. 



 Art.III  : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art.IV : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Primarul Municipiului 
Orăştie, Direcţia economică şi Direcția Publică de Asistenţă Socială Orăştie. 
 Art.V :  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; 
- Primarului Municipiului Orăştie; 
- Direcției Publice de Asistenţă Socială Orăștie – Centrul Rezidențial pentru  

Vârstnici Orăștie; 
- Direcției economice. 
 

 
    Inițiator,                                               Avizat pentru legalitate,         
   PRIMAR,                                                                      SECRETAR GENERAL,      

   ing.Ovidiu BĂLAN                                                                   jr.Teodor IORDAN 
 


