
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

                               PROIECT    
     HOTĂRÂREA NR.__________ 

privind distribuirea stocului de produse alimentare,  
rămas nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Craiova nr.126/2020, către Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova 

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

30.07.2020; 
    Având în vedere referatul de aprobare nr.95711/2020, raportul nr.97907/2020 al 

Direcţiei Economico- Financiare şi raportul de avizare nr.98298/2020 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
distribuirea stocului de produse alimentare, rămas nerepartizat categoriilor de beneficiari 
ai Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2020, către Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova;  
          În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 privind asistenţa socială, 
modificată și completată, Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, modificată și completată și Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 
privind serviciile sociale;  

  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 distribuirea unui număr de 214 pachete (428 litri de ulei x 4,84 lei/litru 

= 2.071,52 lei; 214 Kg de zahăr x 2,56 lei/kg = 547,84 lei; 428 Kg de făină x 
2,55 lei/kg = 1.091,40 lei; 428 Kg orez x 4,10 lei/kg = 1.754,80 lei, 428 Kg mălai 
x 2,12 lei/kg = 907,36 lei și 214 pungi paste făinoase x 2,43 lei/pungă = 520,02 
lei), rămase nerepartizate categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.126/2020, către Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova. 

Art.2. Se aprobă scăderea din gestiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova 
a cantității de produse alimentare propuse spre redistribuire, conform art.1, în 
valoare totală de 6.892,94 lei. 

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

 
INIŢIATOR,                  AVIZAT, 

PRIMAR,                SECRETAR GENERAL, 
Mihail GENOIU                  Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 95711/06.07.2020 
 
 
 

 

                         Se aproba, 
                       PRIMAR 

                      Mihail Genoiu 
 

 
                                                                                    

R E FER A T  DE  A P R OB AR E 
privind  distribuirea  stocului  de  produse  alimentare,  

rămas nerepartizat  categoriilor  de  beneficiari  ai  H.C.L.  nr.126/2020 către  
Căminul  pentru  Persoane  Vârstnice  Craiova 

 
 

 

Prin HCL nr.126/2020 s-a aprobat acordarea de beneficii sociale în natură, sub 

forma de pachete cu produse alimentare de strictă necesitate: ulei, zahăr, făină, orez, 

mălai, paste făinoase pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau 

altă formă de ajutor și asigurarea sprijinului acestora, cât și beneficiarilor Programului 

social „SOLIDARITATE”, fără ca acest beneficiu să fie acordat de două ori aceleiași 

persoane în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor pe perioada stării 

de urgență.  

Cu nota de Fundamentare nr.18806/19.06.2020, întocmită de către Serviciul 

Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială din cadrul  Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială Craiova, înregistrată sub nr. 223/02.07.2020 la Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, s-a solicitat aprobarea distribuirii stocului de produse 

alimentare însumând 214 pachete ce conțin 428 l ulei, 214 kg zahăr, 428 kg făină, 428 

kg orez, 428 kg mălai, 214 pungi paste făinoase, rămase nerepartizate categoriilor de 

beneficiari ai H.C.L. nr. 126/2020 către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, 

aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru a nu expira 

termenul de valabilitate al acestor alimente. 
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Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova functionează ca institutie de 

asistenta sociala cu personalitate juridica, infiintata, organizata si finantata potrivit 

dispozitiilor Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu 

modificările șI completările ulterioare, avand rolul de a asigura la nivel local aplicarea 

politicilor si strategiilor de asistenta sociala a persoanelor vârstnice prin mentinerea, 

refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de 

nevoie, în cazul în care persoana sau familia este incapabila sa o solutioneze singura. 

Scopul Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova este furnizarea de servicii 

sociale, sociomedicale si medicale persoanelor varstnice cu domiciliul/viza de 

resedinta in Municipiul Craiova, in conformitate cu Legea 17/2000 privind asistenta 

sociala a persoanelor varstnice, republicata, Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Obiectul de activitate îl constituie îngrijirea în Cămin a persoanelor vârstnice, 

prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, 

recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, 

asistenţă socială, juridica şi psihologică. 

Având în vedere 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 propunem spre aprobare Consiliului 

Local rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova. 

 

Ordonator Principal de Credite Delegat, 

Lucia Ştefan 

 

 
Pt.Director Executiv, Întocmit, 

Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

 

 
2ex/D.C. 
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 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 97907/09.07.2020 
 
 
 

                         Se aproba, 
                       PRIMAR 

                      Mihail Genoiu 
 

 
 

R A P OR T 
Privind  distribuirea  stocului  de  produse  alimentare,  

rămas nerepartizat  categoriilor  de  beneficiari  ai  H.C.L.  nr.126/2020, către  
Căminul  pentru  Persoane  Vârstnice  Craiova,  aflat  în  subordinea Consiliului  

Local  al  Municipiului  Craiova 
 

 
Prin Nota de Fundamentare nr.18806/19.06.2020, întocmită de către Serviciul 

Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială din cadrul  Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială Craiova, înregistrată sub nr. 223/02.07.2020 la Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, s-a solicitat aprobarea distribuirii stocului de produse 

alimentare însumând 214 pachete ce conțin 428 l ulei, 214 kg zahăr, 428 kg făină, 428 

kg orez, 428 kg mălai, 214 pungi paste făinoase, rămase nerepartizate categoriilor de 

beneficiari ai H.C.L. nr. 126/2020 către Căminul pe ntru Persoane Vârstnice Craiova, 

aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru a nu expira 

termenul de valabilitate al acestor alimente. 

În fundamentarea acestei note s-a avut în vedere Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 126/2020, prin care s-a aprobat acordarea unor beneficii 

sociale sub forma unor pachete cu produse alimentare de strictă necesitate persoanelor 

în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, vizate de 

prevederile Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României. Fiecare pachet conține următoarea cantitate de alimente: 2 litri de ulei, 1 kg 

zahăr, 2 kg făină, 2 kg orez, 2 kg mălai și un pachet de 400 g paste făinoase. 
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Precizăm că, în anul 2020, au fost achiziționate 5.850 pachete alimente în vederea 

distribuirii acestora către beneficiari, de către personalul cu atribuţii în domeniul 

asistenţei şi protecţiei sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

Craiova.  

 După finalizarea activităţii de distribuire a produselor au rămas pe stoc 

cantitatea 214 pachete (428 litri de ulei x 4,84 lei/litru = 2.071,52 lei; 214 Kg de 

zahăr x 2,56 lei/kg = 547,84 lei; 428 Kg de făină x 2,55 lei/kg = 1.091,40 lei; 428 

Kg orez x 4,10 lei/kg = 1.754,80 lei, 428 Kg mălai x 2,12 lei/kg = 907,36 lei și 214 

pungi paste fainoase (0,400 g) x 2,43 lei/pungă = 520,02 lei), nerepartizate 

categoriilor de beneficiari ai H.C.L. nr.126/2020. 

Având în vedere cele de mai sus și ținând cont de faptul că au fost depuse toate 

diligențele de către autoritatea locală prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

Craiova în vederea distribuirii produselor alimentare către beneficiarii aflați în 

situațiile expuse mai sus, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova a propus 

distribuirea acestora către Căminul pentru Persoane Vârstnice, instituție aflată în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova functionează ca institutie de 

asistenta sociala cu personalitate juridica, infiintata, organizata si finantata potrivit 

dispozitiilor Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, 

republicata, avand rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor si strategiilor de 

asistenta sociala a persoanelor vârstnice prin mentinerea, refacerea si dezvoltarea 

capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie, în cazul în care 

persoana sau familia este incapabila sa o solutioneze singura. 

Scopul Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova este furnizarea de servicii 

sociale, sociomedicale si medicale persoanelor varstnice cu domiciliul/viza de 

resedinta in Municipiul Craiova, in conformitate cu Legea 17/2000 privind asistenta 

sociala a persoanelor varstnice, Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Obiectul de activitate îl constituie îngrijirea în Cămin a persoanelor vârstnice, 

prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, 
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recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, 

asistenţă socială, juridica şi psihologică. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile ordonanței de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr.292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.68/2003 privind 

serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului 

Local al Municipiului Craiova următoarele:  

1. aprobarea distribuirii celor  214 pachete (428 litri de ulei x 4,84 lei/litru = 

2.071,52 lei; 214 Kg de zahăr x 2,56 lei/kg = 547,84 lei; 428 Kg de făină x 2,55 

lei/kg = 1.091,40 lei; 428 Kg orez x 4,10 lei/kg = 1.754,80 lei, 428 Kg mălai x 2,12 

lei/kg = 907,36 lei și 214 pungi paste fainoase(0,400 g) x 2,43 lei/pungă = 520,02 

lei), rămase nerepartizate categoriilor de beneficiari ai H.C.L. nr.126/2020 către 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, instituție aflată în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova;  

2. scăderea din gestiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova a 

cantității de produse alimentare propuse spre redistribuire, în valoare totală de 

6.892,94 lei, astfel:  

214 pachete (428 litri de ulei x 4,84 lei/litru = 2.071,52 lei; 214 Kg de zahăr x 2,56 

lei/kg = 547,84 lei; 428 Kg de făină x 2,55 lei/kg = 1.091,40 lei; 428 Kg orez x 4,10 

lei/kg = 1.754,80 lei, 428 Kg mălai x 2,12 lei/kg = 907,36 lei și 214 pungi paste 

făinose(0,400g) x 2,43 lei/pungă = 520,02 lei). 

 

 

 

Pt.Director Executiv, Întocmit, 

Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

 
2ex/D.C. 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 98298/ 09.07.2020 

                      RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

    -  Referatul de aprobare  nr. 95711/06.07.2020,    

    - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 97907/09.07.2020 privind 

distribuirea  stocului  de  produse  alimentare, rămas nerepartizat  categoriilor  de  beneficiari  ai  

H.C.L.  nr.126/2020, către  Căminul  pentru  Persoane  Vârstnice  Craiova,  aflat  în  subordinea 

Consiliului  Local  al  Municipiului  Craiova, 

-Potrivit Legii 292/2011-Legea asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, nota 

de fundamentare nr.18806/19.06.2020, întocmită de către Serviciul Evidență și Plată Beneficii de 

Asistență Socială din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, înregistrată sub nr. 

223/02.07.2020 la Consiliul Local al Municipiului Craiova, HCL 126/2020, Legii nr.17/2000 

privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, O.G. nr.68/2003 privind serviciile 

sociale, cu modificările și completările ulterioare 

-Potrivit prevederilor art. 129 coroborat cu art 196 alin (1), lit.a,  din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,  

 

                                       AVIZAM FAVORABIL 

                                           

Raportul nr. 97907/09.07.2020 privind distribuirea  stocului  de  produse  alimentare, rămas 

nerepartizat  categoriilor  de  beneficiari  ai  H.C.L.  nr.126/2020, către  Căminul  pentru  Persoane  

Vârstnice  Craiova,  aflat  în  subordinea Consiliului  Local  al  Municipiului  Craiova. 

 

Director Executiv          Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur. Toncea Lia Martha 
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