
          ROMÂNIA 

  JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cuantumului contribuției lunare în sumă de 3.575 lei pentru  

Mihalache Elena și în sumă de 3445 lei pentru Matraș Dumitru  reprezentând 

contravaloarea serviciilor sociale oferite de Căminul pentru persoane vârstnice Trușești 

 

Consiliul Local al comunei Vorona, întrunit în ședința ordinară din data de 

09.04.2020; 

Văzând adresa nr. 7783 din 17.03.2020 și Notele de calcul privind acoperirea 

contribuției lunare de întreținere de către Primaria Vorona,  înregistrate sub nr. 76 și 77 

din 10.03.2020 emise de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani, Compartiment : Căminul pentru persoane  vârstnice Trușești. 

 Având în vedere Referatul Compartimentului Asistență Socială din cadrul 

Primăriei Comunei Vorona, înregistrat sub nr. 3429 din 06.04.2020; 

 În conformitatea cu prevederile art. 24 alin (2) din  Legea nr. 17/2000, a asistentei 

sociale a persoanelor vârtnice, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul  art. 139 alin.(1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă plata lunară în suma de 3.575 lei pentru Mihalache Elena,     

născută pe data de 09.03.1928 cu domiciliu în satul Vorona, comuna Vorona, județul 

Botoșani și în sumă de 3.445 lei pentru Matraș Dumitru, născut pe data de xxxxxxx cu 

domiciliu în satul xxxxxxx, comuna xxxxxxx, judetul Botoșani, reprezentând contributia 

asigurată din bugetul local persoanelor vârstnice institutionalizate către Căminul pentru 

persoane vârstnice Trușești. 

Art. 2 Primarul comunei Vorona , prin Biroul financiar- contabil, va duce la 

indeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Nr. ______ 

09.04.2020 

                                    Preşedinte de şedinţă,                            

    Consilier,       

                                                                                             Avizează pentru legalitate, 

                                                                                                     Secretar general, 

                                                                                     LAURENŢIU- MARIAN ANICĂI 



         ROMÂNIA 

  JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cuantumului contribuției lunare în sumă de 3.575 lei pentru  

Mihalache Elena și în sumă de 3445 lei pentru Matraș Dumitru  reprezentând 

contravaloarea serviciilor sociale oferite de Căminul pentru persoane vârstnice Trușești 

 

Consiliul Local al comunei Vorona, întrunit în ședința ordinară din data de 

09.04.2020; 

Văzând adresa nr. 7783 din 17.03.2020 și Notele de calcul privind acoperirea 

contribuției lunare de întreținere de către Primaria Vorona,  înregistrate sub nr. 76 și 77 

din 10.03.2020 emise de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani, Compartiment : Căminul pentru persoane  vârstnice Trușești. 

 Având în vedere Referatul Compartimentului Asistență Socială din cadrul 

Primăriei Comunei Vorona, înregistrat sub nr. 3429 din 06.04.2020; 

 În conformitatea cu prevederile art. 24 alin (2) din  Legea nr. 17/2000, a asistentei 

sociale a persoanelor vârtnice, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul  art. 139 alin.(1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă plata lunară în suma de 3.575 lei pentru Mihalache Elena,     

născută pe data de 09.03.1928  cu domiciliu în satul Vorona, comuna Vorona, județul 

Botoșani și în sumă de 3.445 lei pentru Matraș Dumitru, născut pe data de xxxxxxx cu 

domiciliu în satul xxxxxxx, comuna xxxxxxx, judetul Botoșani, reprezentând contribuția 

asigurată din bugetul local persoanelor vârstnice instituționalizate către Căminul pentru 

persoane vârstnice Trușești. 

Art. 2 Primarul comunei Vorona , prin Biroul financiar- contabil, va duce la 

indeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica : 

- Instituției Prefectului – Județul  Botoșani 

- Biroul financiar – contabil – Primăria Comunei Vorona. 

 

 

                                Iniţiator, 

Prof.  AUREL ȘTEFAN 

 



                                                               ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOSANI 

PRIMĂRIA COMUNEI VORONA 

Telefon / fax: 0231/588604  

e-mail: primaria_vorona@yahoo.com 

 

  
Nr. 3429 din 06.04.2020 

 

REFERAT 

 

 Subsemnata Catană Maria Gianina – inspector cu atribuții de asistență socială în cadrul 

Compartimentului de asistență socială vă rog  aprobarea cuantumului contribuției lunare în sumă de 

3.575 lei pentru Mihalache Elena și în sumă de 3.445 lei pentru Matraș Dumitru  reprezentând 

contravaloarea serviciilor sociale oferite de Căminul pentru persoane vârstnice Trușești. 

Prin adresa nr. 7783 din 17.03.2020 și Notele  de calcul privind acoperirea contribuției 

lunare de întreținere de către Primaria Vorona,  înregistrate sub nr. 76 și 77 din 10.03.2020  emise 

de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani  aduce la cunoștință 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 35 din 27.02.2019 prin care s-a aprobat costul mediu 

lunar de întreținere și contribuția lunară de întreținere datorată către  Căminul pentru persoane 

vârstnice Trușești pentru anul 2020 după cum urmează: 

- suma de 3.575 lei pentru Mihalache Elena, născută pe data de xxxxxxx cu domiciliu în satul 

xxxxxxx, comuna xxxxxxx, județul Botoșani  

- suma de 3.445 lei pentru Matraș Dumitru, născut pe data de xxxxxxx cu domiciliu în satul 

xxxxxxx, comuna xxxxxxx, judetul Botoșani, 

Pe raza comunei nu s-a depistat rude sau  alte persoane care să îi poată asigura numiților 

Mihalache Elena și Matras dumitru o îngrijire și supraveghere permanentă.  

În baza Legii nr. 17/2000  privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 24 alin (2) persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici 

susţinători legali nu datorează contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale 

sau judeţene, după caz, în limita hotărâtă de acestea. 

 În consecință propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma care este prezentat. 

 

 

Data                                                                                       Semnătura 

06.04.2020                                                                              _______________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:primaria_vorona@yahoo.com

