
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 786 
privind stabilirea modalităţii de acordare a unor beneficii sociale persoanelor 
aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova, începând cu anul 2014 

  
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2013; 

Având în vedere raportul nr.193281/2013 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă  Socială prin care se propune stabilirea modalităţii de acordare a 
unor beneficii sociale persoanelor aflate în situaţii de risc social din municipiul 
Craiova, începând cu anul 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 şi 312/2013;  

În conformitate cu prevederile art.11 lit.e din Legea nr.292/2011 privind 
asistenţa socială, art.1 şi 2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, art.57 alin1. din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap republicată, Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, 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 sub forma unor pachete cu alimente 

conţinând: 2 l ulei, 2 Kg zahăr, 2 Kg făină, 1 kg orez, 1 kg mălai, începând cu 
anul 2014, pentru următoarele categorii de persoane: 
a) persoane cu handicap, adulţi şi copii, neinstituţionalizate; 
b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în 

căutarea unui loc de muncă, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

c) persoane care primesc pensii sau după caz pensii, indemnizaţii şi alte 
venituri cumulate până la 500 lei/lună; 

d) persoane beneficiare de venit minim garantat; 
e) persoane fără venit care au  vârsta peste 60 de ani. 

Art.2. Acordarea beneficiilor sociale se va face cu ocazia sărbătorilor religioase 
creştine : Sărbătoarea Paştelui, Sfânta Maria Mare, Sărbătoarea Crăciunului. 



Art.3. Fondurile necesare în vederea achiziţionării şi distribuirii pachetelor cu 
alimente, se vor asigura anual, din bugetul local, în limita sumelor prevăzute 
cu această destinaţie. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă  
Socială şi Direcţia Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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