
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

         PROIECT     
     HOTĂRÂREA NR.____ 

privind stabilirea modalității de sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 
ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și asigurarea sprijinului acestora, în 

vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor  
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2020; 

    Având în vedere referatul de aprobare nr.51949/2020, raportul nr.51951/2020 al 
Direcţiei Economico- Financiare şi raportul de avizare nr.51975/2020 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
stabilirea modalității de sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără 
susținători sau altă formă de ajutor și asigurarea sprijinului acestora, în vederea 
minimalizării expunerii lor în afara locuințelor;  
          În conformitate cu prevederile art.11 lit.e 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. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, art.57 alin.1 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, 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, Decretului nr.195/2020 al Președintelui României, Ordonanței Militare 
nr.2/2020 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2;  

  În temeiul art. 129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă acordarea de beneficii sociale în natură sub formă de pachete cu 
produse alimentare de strictă necesitate, conținând: 2 l ulei, 1 kg zahăr, 2 kg făină, 
2 kg orez, 2 kg mălai și un pachet de 400 g paste făinoase, atât persoanelor în 
vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, cât și beneficiarilor 
Programului social „SOLIDARITATE”, fără ca acest beneficiu să fie acordat de 
două ori aceleiași persoane. 

Art.2. Se aprobă suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 487/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării 
de urgență. 



  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Direcția Generală 
de Asistență Socială  Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

 
 
 
 

 
    INIŢIATOR,    AVIZAT, 
      PRIMAR,        SECRETAR GENERAL, 
Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
NR. 51949/23.03.2020 
                                                                                                                            Se aprobă 

                                                                                               Primar,    
                                                                                         Mihail Genoiu 

 

 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind stabilirea modalității de sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, 
fără susținători sau altă formă de ajutor și asigurarea sprijinului acestora, în vederea 

minimalizării expunerii lor în afara locuințelor și suspendarea efectelor Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 487/2017, cu modificările și 

completările ulterioare  
 

 
 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2017 a fost aprobat Programul social 
„Solidaritate”, destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaţii de risc 
social din Municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de 
excluziune socială.   
       Potrivit Decretului Președintelui României nr. 195/2020 a fost instituită starea de 
urgență, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020. Potrivit art. 50 din 
Anexa nr. 1 la decret, pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale 
şi locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât 
posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de 
comunicare.  

În același timp, art. 8 din Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 232 din 21 martie 2020, prevede: 

(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină 
evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, 
şi să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor.   

(2) Evidenţele se actualizează şi se raportează săptămânal la centrul judeţean/al 
municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.   

(3) Comitetele locale, judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă 
identifică modalităţi de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin. (1).   

  Prin nota de fundamentare nr. 9717/23.03.2020, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială Craiova propune stabilirea modalității de sprijin pentru persoanele în vârstă de 
peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și asigurarea sprijinului acestora, în 
vederea minimizării expunerii lor în afara locuințelor.  



       Faţă de cele prezentate, în raport cu dispoziţiile legale în materie, respectiv 
prevederile art. 11 lit. e din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, dispoziţiile art.1 
şi art.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 alin. 1 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, OG 
nr. 68/2003 privind serviciile sociale,Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României, 
Ordonanței Militare nr. 2/2020, OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2 și OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptarea unei hotărâri privind:  
prevederile art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem acordarea 
de beneficii sociale în natură sub formă de pachete cu produse alimentare de strictă 
necesitate și suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
487/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență. 
 

Director executiv , 
Daniela Militaru 

 
    
     
          
 
 
 
 
 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
NR. 51951/23.03.2020 
                                                                                                                         Se aprobă 

                                                                                                           Primar,    
                                                                                                     Mihail Genoiu 
 

 

                                                                                                                                               Avizat, 
                                                                                                                                        Bărăgan Stelian 

 
 
 

RAPORT 
 

privind stabilirea modalității de sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără 
susținători sau altă formă de ajutor și asigurarea sprijinului acestora, în vederea 
minimalizării expunerii lor în afara locuințelor precum și suspendarea efectelor 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 487/2017, cu modificările și 
completările ulterioare  

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 487/2017, cu modificările 

și completările ulterioare, a fost aprobat Programul social „Solidaritate” având ca obiect 
acordarea, cu ocazia Sărbătorii Paștelui și Sărbătorii Crăciunului, de tichete sociale în valoare 
de 30 lei persoanelor singure/familiilor aflate în situaţii de risc social din Municipiul Craiova, 
în vederea achiziţionării de produse alimentare, pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi 
riscului de excluziune socială, pentru următoarele categorii de beneficiari: 

a) persoanele încadrate într-un grad de handicap, 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) pensionarii sistemului public de pensii, fără a se ţine cont de vârstă şi tip de pensie, 
dar ale căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz, din pensii şi/sau  venituri nete 
cumulate, sunt cel mult egale cu 710 lei/lună;  

d)  persoanele  beneficiare  de  ajutor  social,  potrivit  Legii  nr. 416/2001  privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) persoanele fără niciun venit, cu vârsta peste 60 de ani. 
În prezent, în cadrul Programului social „SOLIDARITATE” există un număr de 3300 

de beneficiari, din care 1201 au vârsta peste 65 ani. 
         Potrivit Decretului Președintelui României nr. 195/2020 a fost instituită starea de 
urgență, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020. Potrivit art. 50 din Anexa 
nr. 1 la decret, pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 
vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul 
direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.  

În același timp, art. 8 din Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 232 din 21 martie 2020, prevede: 



(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa 
persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, şi să asigure 
sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor.   

(2) Evidenţele se actualizează şi se raportează săptămânal la centrul judeţean/al 
municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.   

(3) Comitetele locale, judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă 
identifică modalităţi de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin. (1).   

Având în vedere faptul că, Primaria Municipiului Craiova avea in implementare 
Programul social „Solidaritate” având ca obiect acordarea, cu ocazia Sărbătorii Paștelui și 
Sărbătorii Crăciunului, de tichete sociale în valoare de 30 lei persoanelor singure/familiilor 
aflate în situaţii de risc social din Municipiul Craiova, precum și necesitatea aplicarii 
prevederilor Ordonanței Militare nr. 2/2020 și a Decretului privind starea de urgență, Direcția 
Generală de Asistență Socială Craiova, prin nota de fundamentare nr.9717/23.03.2020, 
propune stabilirea modalitățiilor de sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără 
susținători sau altă formă de ajutor în vederea minimizării expunerii lor în afara locuințelor, 
atât a celor vizați de prevederile art. 8 din Ordonanța Militară, cât și a celorlalți beneficiari ai 
Programului „SOLIDARITATE”, care ar fi nevoiți să se deplaseze pentru utilizarea tichetelor 
sociale. Astfel, acordarea de beneficii sociale în natură sub forma de pachete cu produse 
alimentare de strictă necesitate, care să fie distribuite la domiciliul/reședința beneficiarilor de 
pe raza municipiului Craiova, printr-o procedură stabilită de autoritatea locală, întrunește 
condițiile impuse de actele normative care vizează starea de urgență. 

Față de cele expuse mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
conformitate cu   art. 11 lit. e 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. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, art. 57 alin. 1 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, OG nr. 68/2003 
privind serviciile sociale coroborate cu prevederile OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României, 
Ordonanței Militare nr. 2/2020, OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, adoptarea unei hotărâri privind:  

1. acordarea de beneficii sociale în natură sub formă de pachete cu produse alimentare 
de strictă necesitate, conținând: 2 l ulei, 1 kg zahăr, 2 kg făină, 2 kg orez, 2 kg mălai și un 
pachet de 400 g paste făinoase, atât persoanelor în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau 
altă formă de ajutor, cât și beneficiarilor Programului social „SOLIDARITATE”, fără ca acest 
beneficiu să fie acordat de două ori aceleiași persoane; 

2. suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
487/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență. 

 
  

                    Director executiv,                                                 Întocmit, 
               Daniela Militaru                                               insp.D.Purcărescu 
 
    



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 





Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială 
Nr. 9717/23.03.2020 

 AVIZAT, 
VICEPRIMAR, 

STELIAN BĂRĂGAN 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind stabilirea modalității de sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără susținători 
sau altă formă de ajutor și asigurarea sprijinului acestora, în vederea minimalizării expunerii lor în 
afara locuințelor și suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

487/2017, cu modificările și completările ulterioare  
 

 
Potrivit Decretului Președintelui României nr. 195/2020 a fost instituită starea de urgență, pe o 

durată de 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020. Potrivit art. 50 din Anexa nr. 1 la decret, Pe durata 
stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea 
activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea 
mijloacelor electronice de comunicare.  

În același timp, art. 8 din Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 
232 din 21 martie 2020, prevede: 

(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa 
persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, şi să asigure sprijin 
acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor.   

(2) Evidenţele se actualizează şi se raportează săptămânal la centrul judeţean/al municipiului 
Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.   

(3) Comitetele locale, judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă identifică 
modalităţi de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin. (1).   

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 487/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost aprobat Programul social „Solidaritate” având ca obiect acordarea, cu 
ocazia Sărbătorii Paștelui și Sărbătorii Crăciunului, de tichete sociale în valoare de 30 lei persoanelor 
singure/familiilor aflate în situaţii de risc social din Municipiul Craiova, în vederea achiziţionării de 
produse alimentare (cu excepția băuturilor alcoolice și țigărilor), pentru prevenirea şi combaterea sărăciei 
şi riscului de excluziune socială, pentru următoarele categorii de beneficiari: 

a) persoanele încadrate într-un grad de handicap, 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) pensionarii sistemului public de pensii, fără a se ţine cont de vârstă şi tip de pensie, dar ale 
căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz, din pensii şi/sau  venituri nete cumulate, sunt cel mult 
egale cu 710 lei/lună;  

d)  persoanele  beneficiare  de  ajutor  social,  potrivit  Legii  nr. 416/2001  privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) persoanele fără niciun venit, cu vârsta peste 60 de ani. 
În prezent, în cadrul Programului social „SOLIDARITATE” există un număr de 3300 de 
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beneficiari, din care 1201 au vârsta peste 65 ani. 
În vederea aplicării prevederilor ordonanței militare și a decretului privind starea de urgență, se 

impune adoptarea de măsuri imediate pentru evitarea deplasării în afara locuințelor a persoanelor, atât a 
celor vizați de prevederile art. 8 din ordonanța militară, cât și a celorlalți beneficiari ai Programului 
„SOLIDARITATE”, care ar fi nevoiți să se deplaseze pentru utilizarea tichetelor sociale. Astfel, 
acordarea de beneficii sociale în natură sub forma de pachete cu produse alimentare de strictă necesitate, 
care să fie distribuite la domiciliul/reședința beneficiarilor de pe raza municipiului Craiova, printr-o 
modalitate stabilită de Comitetul Local pentru Situații de Urgență, întrunește condițiile impuse de actele 
normative care vizează starea de urgență. 

Față de cele expuse mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în conformitate 
cu   art. 11 lit. e 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. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, art. 57 
alin. 1 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, 
OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale coroborate cu prevederile OUG nr. 82/2017 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României, Ordonanței Militare 
nr. 2/2020, OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptarea 
unei hotărâri privind:  

1. acordarea de beneficii sociale în natură sub formă de pachete cu produse alimentare de strictă 
necesitate, conținând: 2 l ulei, 1 kg zahăr, 2 kg făină, 2 kg orez, 2 kg mălai și 1 pachet de 400 g paste 
făinoase, atât persoanelor în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, cât și 
beneficiarilor Programului social „SOLIDARITATE”, fără ca acest beneficiu să fie acordat de două ori 
aceleiași persoane; 

2. suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 487/2017, cu 
modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență. 

 
  
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Olga Georgescu 

DIRECTOR EXECUTIV ADJ., 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

  
 
 
 

ȘEF SERVICIU, 
Costin Musceleanu 
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