
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor şi invalizilor de 
război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a Zilei 

Naționale a României  
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.03.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.41060/2021, raportul nr.44059/2021 
al Direcţiei Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.45504/2021 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor şi invalizilor de război din 
municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a Zilei Naționale a 
României;  

 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.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, republicată şi Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind 
serviciile sociale; 

             În temeiul art.129 alin.2 lit.b şi d, coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.b, art.139 
alin.3 lit.a,  art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă acordarea veteranilor şi invalizilor de război din municipiul 

Craiova, a unor beneficii de asistenţă socială, sub forma tichetelor sociale, în 
valoare de 300 lei, pentru fiecare eveniment din anul 2021, respectiv Ziua 
Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie și  Ziua Națională a 
României, sărbătorită la 1 decembrie.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,     AVIZAT, 
PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 41060/04.03.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
a Proiectului de Hotărâre privind acordarea unor beneficii de asistenţă 

socială sub forma tichetelor sociale pentru veteranii şi invalizii de război  
de pe raza Municipiului Craiova 

 
Avand in vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială Craiova 

nr.10176/01.03.2021, prin care se solicită acordarea unor beneficii de asistenţă socială 

sub forma tichetelor sociale pentru veteranii şi invalizii de război de pe raza 

Municipiului Craiova sub forma tichetelor sociale în valoare de 300 lei, cu ocazia 

Zilei Veteranilor de Război sărbătorită în data de 29 aprilie şi Zilei Naţionale a 

României sărbătorită în data de 1 decembrie, pentru cei cca. 17 veterani de război din 

municipiul Craiova. 

In temeiul prevederilor art.11, lit. e din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, art.1 și art.2 din Legea nr.17/2000 privind 

asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale 

invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările 

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

ulterioare, art.136, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 

data de 25.03.2021, a proiectului de hotarare privind acordarea unor beneficii de 

asistenţă socială sub forma tichetelor sociale pentru veteranii şi invalizii de război 

de pe raza Municipiului Craiova. 

 

PRIMAR, 
LIA- OLGUȚA VASILESCU 

 
ÎNTOCMIT, 

PT. DIRECTOR EXECUTIV, 
DANIELA MILITARU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 44059/09.03.2021 
 

 
 
 

R A P O R T  
privind acordarea unor beneficii de asistenţă socială sub forma tichetelor 

sociale pentru veteranii şi invalizii de război de pe raza Municipiului Craiova 
 
 
 

Potrivit Art. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările și completările 

ulterioare au calitatea de veteran de război persoanele care au participat la primul sau 

al doilea război mondial în armata română şi s-au aflat într-una din următoarele 

situaţii:  

a) au luptat în unităţi militare - subunităţi, mari unităţi sau comandamente - la diferite 

eşaloane ori au făcut parte din formaţiunile logistice, astfel cum sunt prevăzute în 

Nomenclatorul Marelui Stat Major; 

b) au acţionat în unităţile speciale din zona interioară la dezamorsarea proiectilelor, 

precum şi la curăţarea teritoriului de mine până la 31 decembrie 1946; 

c) au fost comandanţi militari sau comandanţi ai gărzilor militare ori membri în 

comisiile militare de control şi recepţie în întreprinderi furnizoare de material de 

război, prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major;  

d) au luptat pe teritoriul naţional vremelnic ocupat de inamic, împotriva acestuia, în 

unităţi ori formaţiuni constituite, recunoscute ca atare de Marele Stat Major;  

e) au făcut parte din justiţia militară, poliţia militară, jandarmerie, din unităţi de 

pompieri militari şi companii de poliţie din cadrul Ministerului de Interne, care au 

acţionat în zona de operaţiuni ori s-au aflat în unităţi sau formaţiuni constituite şi au 
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acţionat în timpul războiului, în perioadele arătate în Nomenclatorul Marelui Stat 

Major;  

f) au devenit invalizi de război;  

g) au fost prizonieri de război. 

 Conform Hotărârii Guvernului României nr. 1222 din 10 octombrie 2007, s-a 

instituit Ziua veteranilor de război, care se sărbătoreşte în data de 29 aprilie a fiecărui 

an. Veteranii, invalizii şi marii mutilaţi de război sunt un segment social aparte din 

marea masă a persoanelor de vârsta a treia. Titlul de veteran de război, a fost introdus 

de regele Carol I la solicitarea supravieţuitorilor Războiului de Independență (1877-

1878), prin Înalt Decret la data de 29 aprilie 1902. 

Prin Nota de fundamentare nr. 10176/01.03.2021, întocmită de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, se solicită acordarea de 

beneficii de asistență socială sub forma tichetelor sociale în valoare de 300 lei. 

Acestea urmează a fi acordate veteranilor și invalizilor de război cu ocazia Zilei 

Veteranilor de Război din data de 29 aprilie 2021 și a Zilei Naționale a României 

sărbătorită la 1 decembrie 2021. În prezent la nivelul municipiului Craiova mai există 

un număr de 17 veterani și invalizi de război, conform datelor furnizate de către 

Asociația Veteranilor de Război – Filiala Dolj. 

Având în vedere cele menţionate, în conformitate cu art.11 lit. e din Legea 

asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.1 și art.2 

din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, 

precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu 

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

modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ propunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova acordarea unor beneficii de asistenţă socială sub forma 

tichetelor sociale pentru veteranii şi invalizii de război de pe raza Municipiului 

Craiova în valoare de 300 lei pentru fiecare eveniment din anul 2021, respectiv Ziua 
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Veteranilor de Război sărbătorită în data de 29 aprilie şi Ziua Naţională a României 

sărbătorită în data de 1 decembrie. 

 

 

 

 

 

Pt.Director executiv, Director executiv adj., 
Daniela Militaru 

Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 

Data: 

Semnătura: 

Lucia Ștefan 
Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 

Data: 

Semnătura: 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier Daniela Crețu 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea  

și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

 
Data: 

Semnătura: 
 

 

 

 
 
 
 

Vizat CFP, 
2922/11.03.2021 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 45504/ 10.03.2021 

                      RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

    -  Referatul de aprobare  nr. 41060/04.03.2021 ,    

    - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr.44059/2021 privind acordarea 
unor beneficii de asistenta sociala sub forma tichetelor sociale pentru veteranii si invalizii de razboi 
de pe raza municipiului Craiova, adresa Direcției Generale de Asistență Socială Craiova 
nr.10176/01.03.2021,  

    - Potrivit prevederilor art.11, lit. e din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, art.1 și art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările 
și completările ulterioare, HG 1222/2007 privind instituirea Zilei veteranilor de război , 

     - In temeiul  art.129 alin 2 lit d coroborat cu alin 7, art.196, alin 1 lit.a din Ordonanța de urgență 
nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

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

 

                                       AVIZAM FAVORABIL 

                                           

Raportul nr. 44059/2021 privind acordarea unor beneficii de asistenta sociala sub forma 

tichetelor sociale pentru veteranii si invalizii de razboi de pe raza municipiului Craiova. 

 

 

           Director Executiv,                                           Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                                   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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