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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina 

beneficiarilor serviciilor asigurate de Centrul de Asistenţă Medico - Socială Mogoşeşti, 

pentru anul 2022  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.20853 din 22 noiembrie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.20863 din 22 noiembrie 2021, al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate; 

- avizul nr.91/25.11.2021 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul nr.34/25.11.2021 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- adresa nr.1136 din 17.11.2021 a Centrului de Asistenţă Medico - Socială Mogoşeşti; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3), art.197 alin.(1), 

(3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5 alin.(2) şi alin.(3) litera b) din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea 

unităţilor sanitare publice de interes judeţean și local cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, 

funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială cu modificările și completările ulterioare; 

- Instrucţiunea nr.1/2003 de aplicare a Normelor prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003; 

- prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) şi alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.459/2010 pentru aprobarea 

standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din Centrul de Asistenţă Medico 

- Socială Mogoşeşti, pentru anul 2022, în cuantum de 3.493,00 lei/asistat.  

Art.2 Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în 

Centrul de Asistenţă Medico - Socială Mogoşeşti, pentru anul 2022, în cuantum de 1.400,00 lei/asistat. 

 Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și Centrului de Asistenţă 

Medico - Socială Mogoşeşti pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                   Aurelia Brebenel 
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