
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

        HOTĂRÂREA NR. 145 
privind acordarea de beneficii sociale, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, 
sărbătorită în data de 29 aprilie, respectiv a derulării activităţilor incluse în 
Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război 

Mondial  
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 

Având în vedere raportul nr.50947/2017 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară prin care se propune acordarea de beneficii sociale, cu ocazia Zilei 
Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie, respectiv a derulării 
activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la 
Primul Război Mondial;  

În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.292/2011 privind asistenţa 
socială, art.1 şi art. 2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată, Hotărârii Guvernului nr.164/2015 privind declararea anului 2015 
ca „Anul veteranilor de Război” şi Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind 
serviciile sociale; 
   În temeiul art.36, alin.2 lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2, art.45, alin.2, lit.a,  
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă acordarea de beneficii sociale, cu ocazia Zilei Veteranilor de 

Război, sărbătorită în data de 29 aprilie, respectiv a derulării activităţilor 
incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul 
Război Mondial, constând în câte un pachet cu alimente pentru fiecare 
eveniment în parte, ce va conţine: 2 l ulei, 2 kg zahăr, 2 kg făină, 1 kg orez, 1 
kg mălai, pentru categoriile de persoane prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Fondurile necesare în vederea distribuirii pachetelor cu alimente, sunt 
asigurate din bugetul local, Cap.68.02, Subcapitolul 68.02.50. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Direcţia 
Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
     
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                
CONTRASEMNEAZĂ, 

                              PT. SECRETAR, 
     Radu MARINESCU         Ovidiu MISCHIANU 
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