N
1'

2
‚

Anexa la H.C.G.M.B.

CMÉTODOLOGIA
de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorată de adulţii asistaţi în cadrul
Centrelor rezidenţiale publice pentru persoane dependente, aflate în subordinea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti sau de susţinătorii acestora

Art. 1.
(1) Sunt obligate Ia plata contribuţiei lunare de întreţinere. stabilită Ia art 10 din prezenta
H.C.G.M.B.. persoanele dependente asistate în centrele rezidenţiale publice pentru persoanele
dependente, denumite în continuare centre rezidenţiale publice. care realizează veniwri salariale
sau din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea. din indemnizaţii
sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse cu caracter permanent.
(2) La calculul veniturilor realizate de persoana asistată şi de susţinătorii legali ai acesteia nu se iau
în considerare;
a) indemnizaţia pentru însoţitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;
b) indemnizaţia lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoţitorului acordată
în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) indemnizaţia lunară şi bugetul personal complernentar acordate în baza Legii nr. 448/2006
pri ind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
cornpletările ulterioare:
d) indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art 42 alin.(4) din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. cu
modificările şi completările ulterioare:
e) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416'2001 prhind venitul minim garantat cu modificările
şi completările ulterioare:
fl alocaţia pentru copii acordată în baza Legii nr. 61'1993 alocaţiei de stat pentru copii;
) indemnizaţia de creştere a copilului;
h) pensia alimentarălobligatia de întreţinere a rninorului, stabilită în baza unei hotărâri judecătoreşti
definitive.
(1) În cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici
Art. 2.
decât contribuţia lunară de întreţinere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parţiaL
după caz, de către: sotul sau soţia, rudele în linie dreaptă, fraţi ş surori, precum şi celelalte
persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Codul CiviL
(2) în cazul în care una dintre persoanele care datorează plata, potrivit alin. (1), nu are mijloace
materiale sau acestea sunt insuuiciente pentru acoperirea integrală a contribuţiei lunare de
întreţinere celui asistat, diferenţa de plată trece în obligaţia celorlalte persoane, în ordinea stabilită
la alin. (1). până la completarea integrală a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere; când
această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor obligaţi la platL
contribuţia lunară de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de
la persoanele respective.
(3) în cazul în care obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere ar rçYç1jflQ4;nąu1tor
persoane, ea poate fi plătită şi numai de una dintre acestea, care îşi tqîiă obIiîlreţi»ere.
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cu respectarea lzmlteł maxime de îndatorare prevăzută de legi Iţiěsi vu prezentaręa unor declaratii
notariale de Ia celelalte persoane obligate Ia plată
j
(4) Pentru persoanele obhgate la plata contnbuţiet lunare de întreţineťe,4ş sja6ihrea cuantumului
acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din slîütĘdiíć alte drepturi salariale,
din pensii, precurn şi din alte surse cu caracter permanent cu respectarea prevederilor legale.
(1) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere de plată în sarcina
Art. 3.
persoanelor asistate se procedează astfel:
a) din veniturile proprii lunare se deduc obligaçiile legale de intreçinere ale persoanei asistate, aflate
în executare;
b) din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziţia persoanei asistate, pentru cheltuieli
personale;
c) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreţine
efectiv soţ, soţie. copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceştia nu au venituri proprii
şi nu beneficiază de asistenţă socială în instituţii rezidenţiale de asistenţă socială, stabilindu-se în
acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană, Suma astfel rezultată reprezintă venítul
net lunar care revine persoanei şi se ia în calcul la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere pentru
care persoana asistată este obligată la plată.
(2) La stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere pentru care persoana asistată care realizează
vcnituri salariale, la suma rezultată la alin.(l) lit.c), numai după ce s-a lăsat la dispoziţia acestora
cel puţin suma de 300 lei, se aplică următoarele procente: in primul an 80°ĺů, în al doilea an 85%, în
al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%, In tot acest timp persoana
asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidenţial public prin punerea în practică a unui
plan de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, precum şi a unui plan de loeuire în
comunitate.
(3) Cuantumul contribuţiei lunare de intreţinere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăşi
contribuţia lunară de întreţinere reglementată la art. 1O din H.C.G.M.B.
(1) In situaţia în care persoana asistată nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are
Art. 4.
sunt insuliciente pentru plata integrală a contribuţiei, la stabilirea cuantumului contribuţiei lunare
de întreţinere în sarcina altor persoane, respectiv în sarcina susţinătorilor legali, se procedează după
cum urmează:
Á) din veniturile nete medii lunare ale susţinătorilor Iegali se scad eventualele obligaţii legale de
întreţinere, aflate în executare;
b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii legali îi au efectiv
în întreţinere;
c) în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană,
se stabileşte cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorat de susţinătorul legal al persoanei
asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri:
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(2) Intervalele de venituri prevăzute la alin. (1) lit. c) se actualizează prin HCGNB.
(3) Venitul mediu net Iunar pe membru de familie de Ia care susţinătorii legali ai persoanelor
dependente au obligaţia să plătească diferenţa până Ia concurenţa valorii integrale a contribuţiei
Iunare de întreţinere este cel prevăzut la art. 4, alin. (1) lit. c).
(4) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, în condiţiile alin. (1), se procedează
la reţinerea sumei, în ordinea de obligaţie la plată menţionată la art. 2 alin.(1) până la completarea
sumei corespunzătoare; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale
celor în cauză, contribuţia lunară de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi
efectiv încasate de la persoanele obhgate Ia plată.
(5) Dacă persoana asistată şi susţinătorii legali ai acesteia nu au venituri şi nici diferenţele între
sumele ce pot fi încasate de la persoanele obligate Ia plată şi nivelul contribuţiei lunare de
întreţinere, cheltuielile reprezentând contribuţia lunară de întreţinere se suportă din bugetul local aI
municipiului Bucureşti.
(6) Atunci când persoanele asistate lipsesc motivat din centrul rezidenţial public pentru persoane
dependente pe perioade mai mari de 5 zile, contribuţia lunară de întreţinere datorată se recalculează
scăzându-se contribuţia corespunzătoare zilelor respective.
(7) Perioada maximă pentru care serviciile se suspendă în acord cu art. 4, alin. (6) nu poate depăşi
30 de zile. Pentru cazurile pentru care suspendarea serviciilor depăete o perioadă de 30 de zile
centrul rezidenţial pentru persoane dependente va propune extemarea beneüciarului, în următoarea
şedinţă a Comisiei de admitere.
(8) Orice modificare a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere după admitere, ca urmare a
rnoditicărilor veniturilor persoanei asistate sau ale persoanelor obligate la plata acesteia, se
procesează la momentul Ia care sunt aduse Ia cunotinţa centrului rezidenţial/Direcţia Generală de
Ąsistentă Socială a municipiului Bucureşti, în baza hotărârii Comisiei de admitere
9) Modiflcarea cuantumului intră în vigoare de la data admiterii solicitării în Comisie, 1ră a opera
retroactiv.
(1) Odată cu semnarea contractului de prestări servicii în centru rezidenţial public a
Art. 5.
persoanei dependente, fiecare dintre cei obligaţi la plata contribuţiei lunare de întreţinere semnează
un angajament de plată.
(2) Dacă persoanele obligate Ia plată, respectiv persoana asistată sau persoanele stabilite la art. 2
alin.(1) din prezenta metodologienu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a
costului întreţinerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea calculării contribuţiei
lunare de întreţinere potrivit prevederilor prezentei metodologii.
(3) După stabilirea persöanelor obligate Ia plată şi a cuantumului sumelor ce le revine de plătit se
întocmeşte un angajament de plată pentru fiecare dintre acestea, cu menţionarea sumelor respective.
(4) In cazul în care susţinătorii legali nu îi asumă obligaţia de plată a contribuţiei de întreţinere
stabilită, instanţa de tutelă îi poate obliga să o completeze în condiţiile Codului civil.
lar se
(1) Angajamentul de plată se întocmeşte în trei exemplare, dintre car-uç'
Art. 6.
Ia
ataşează la dosarul persoanei asistate, un exemplar se transmite
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plata contribuţiei Iunare de întreţinere, iar cel de-al treilea exemplar se remite orgaiiului care
urmează să facă reţinerile sau care urmăreşte plata contribuţiei lunare de întreţinere.
(2) Sumele reprezentând contribuţiile lunare de întreţinere datorate de persoanele obligate la plată
se reţin de centrul rezidenţial public pentru persoane dependente în care se află asistată.
(3) Centrele rezidenţiale publice pentru persoane dependente au obligaţia să informeze persoanele
obligate Ia plata contribuţiei lunare de întreţinere ori de câte ori inteiwin modificări ale cuantumului
contribuţiilor sau încetarea plăţii acestora.
(1) Cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere ce urmează a § plătit de persoana asistată
Art. 7.
a
sau de susţinătorii iegali ai acesteia se comunică de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială
Municipiului Bucureşti şi se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se
obligă să facă plata.
cărilor
(2) Recalcularea contribuţiei lunare de întreţinere după admitere, ca urmare a modifl
veniturilor persoanei asistate sau aie persoanelor obligate la plata acesteia, se efectuează de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.
nei asistate va
(3) în vederea stabilirii cuanlumului contribuţiei lunare de întreţinere. dosarul persoa
ouprinde şi actele privind starea civilă, componenţa familiei şi situaţia materială a acesteia, precum
şi a persoanelor din familie sau a susţinători [or tegali care pot fi obligaţi la plată, astfel:
a) declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz;
persoane
b) copii de pe hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabiĺit obligaţii de mntreţinere ale unor
în favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, dacă este cazul;
uţiei lunare
c) copii de pe hotărâri judecătoreşti, după caz, prin care cei care datorează plata contrib
de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane;
3 zile la
(4) Sumele încasate cu titlu de contribuţie lunară de întreţinere se varsă în termen de
bugetul local al municipiului Bucureşti.
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