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PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
 

         
  HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.786/2013 referitoare la 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 
23.02.2017; 

Având în vedere raportul nr.18207/2017 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară 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;  

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 modificarea art.1, pct.c din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.786/2013, care va avea următorul conţinut: 
“persoane care primesc pensii sau după caz pensii, indemnizaţii şi alte 
venituri cumulate până la 520 lei/lună; 

  Art.2. 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. 
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RAPORT 

 

privind aprobarea modificării  H.C.L. nr. 786/2013 privind stabilirea 
modalităţii de acordare a unor beneficii sociale persoanelor  

aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova, începând cu anul 2014 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 786/2013 s-a 

aprobat 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. 

  Menţionăm că, personalul cu atribuţii în domeniul asistenţei şi protecţiei 

sociale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, a distribuit pachete cu 

alimente conform hotărârii menţionate mai sus cu ocazia sărbătorilor religioase 

creştine : Sărbătoarea Paştelui, Sfânta Maria Mare, Sărbătoarea Crăciunului. De 

fiecare dată,  distribuirea s-a realizat către un număr mediu de 6439 persoane  

încadrate într-un grad de handicap, 2700 persoane care beneficiază de indemnizaţie 

de şomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, 6800 de pensionari care 

primesc pensii sau după caz pensii, indemnizaţii şi alte venituri cumulate până la 

500 lei/lună, 720 persoane beneficiare de venit minim garantat şi 53 persoane fără 

venit care au vârsta peste 60 de ani. 



Potrivit prevederilor art. 2 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi 

completarea unor acte normative, începând cu 1 martie 2017, nivelul indemnizaţiei 

sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 

196/2009, cu modificările ulterioare, este de 520 lei. Din solicitarea transmisă de 

către Casa Judeţeană de Pensii Dolj, numărul estimat de pensionari la nivelul 

municipiului Craiova existenţi la 31.01.2017 ale căror venituri cumulate  sunt mai 

mici sau egale cu 520 lei/lună este de 6980 de persoane.   

Faţă de cele prezentate, 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 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, OG nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale coroborate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.d, alin.6 lit.a, pct.2 şi 

art 115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală 

republicată, următoarele:  

- modificarea art. 1, pct. c, din H.C.L. nr. 786/2013, astfel că acesta va avea 

următoarea formulare: 

 „ persoane care primesc pensii sau după caz pensii, indemnizaţii şi alte venituri 

cumulate până la 520 lei/lună” 

-  modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 786/2013. 
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