
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
    

              HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare rămas 

nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.786/2013, către Căminul pentru Persoane Vârstnice 

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

31.01.2018; 
   Având în vedere raportul nr.11101/2018 întocmit de Direcţia Economico- 

Financiară prin care se propune aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare 
rămas nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.786/2013, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 privind asistența socială, cu 
modificările și completările ulterioare, Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile 
sociale, cu modificările și completările;  

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct.2, art.45, alin.1, 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 distribuirea stocului de produse alimentare de 5.024 kg (1.256 litri de 
ulei, 1.256 Kg de zahăr, 1.256 Kg de făină, 628 Kg orez și 628 Kg mălai), rămas 
nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.786/2013, către Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova. 

 Art.2. Se aprobă scăderea din gestiunea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova a cantității de produse alimentare propuse spre 
redistribuire, în valoare totală de 12.949,36 lei, astfel:  
a) 1256 litri de ulei x 3,90 lei/litru = 4898,40 lei; 
b) 1256 kg de zahăr x 3,03 lei/kg = 3805,68 lei; 
c) 1256 kg de făină x 1,35 lei/kg = 1695,60 lei; 
d) 628 kg orez x 2,53 lei/kg = 1588,84 lei; 
e) 628 kg mălai x 1,53 lei/kg = 960,84 lei. 

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

 
       INIŢIATOR,  AVIZAT, 
          PRIMAR,   PT.SECRETAR, 

           Mihail GENOIU    Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 11101/19.01.2018       
 

                         Se aproba, 
                       PRIMAR 

                      Mihail Genoiu 
 

 
                                                                                    Avizat, 

ADMINISTRATOR PUBLIC 
             Marian Sorin Manda 

 
 

 
R A P OR T 

Privind  distribuirea  stocului  de  produse  alimentare,  
rămas nerepartizat  categoriilor  de  beneficiari  ai  H.C.L.  nr.786/2013, 

către  Căminul  pentru  Persoane  Vârstnice  Craiova,  aflat  în  subordinea 
Consiliului  Local  al  Municipiului  Craiova 

 
 

Prin Nota de Fundamentare nr.644/10.01.2018, întocmită de către Serviciul 

Stabilire Beneficii şi Protecţie Socială, Compartimentul Stabilire Ajutor Social, din 

cadrul  Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, 

înregistrată sub nr. 23/11.01.2018 la Consiliul Local al Municipiului Craiova, s-a 

solicitat aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare de 5.024 kg rămas 

nerepartizat categoriilor de beneficiari ai H.C.L. nr.786/2013, către Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova. 

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

Municipiului Craiova nr. 786/2013, modificată prin H.C.L. nr.41/2017, prin care s-a 

aprobat modalitatea de acordare a unor beneficii sociale sub forma unor pachete cu 

alimente persoanelor aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova, începând 

cu anul 2014, cu ocazia sărbătorilor religioase creştine: Sărbătoarea Paştelui, Sfânta 
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Maria Mare, Sărbătoarea Crăciunului. Fiecare pachet conține următoarea cantitate de 

alimente: 2 litri de ulei, 2 kg zahăr, 2 kg făină, 1 kg orez și 1 kg mălai. 

Precizăm că, în anul 2017, au fost achiziționate alimente în valoare de 523.716,11 lei, 

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

domeniul asistenţei şi protecţiei sociale din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de 

Asistenţă Socială a Municipiului Craiova.  

 După finalizarea activităţii de distribuire a produselor alimentare cu ocazia 

Sărbătorii Crăciunului, la sfârșitul anului 2017, a rămas pe stoc cantitatea de 5024 kg 

(1256 litri de ulei x 3,90 lei/litru = 4898,40 lei; 1256 Kg de zahăr x 3,03 lei/kg = 

3805,68 lei; 1256 Kg de făină x 1,35 lei/kg = 1695,60 lei; 628 Kg orez x 2,53 lei/kg 

= 1588,84 lei și 628 Kg mălai x 1,53 lei/kg = 960,84 lei), nerepartizată categoriilor de 

beneficiari ai H.C.L. nr.786/2013, pentru un număr de 628 de persoane, aceasta fiind 

depozitată şi sigilată în condiţii corespunzătoare în spaţiul cu destinația de sală de 

sport situat în incinta Școlii Gimnaziale ”Alexandru Macedonski” din Craiova. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2017 a fost 

aprobat Programul social „SOLIDARITATE” având ca obiect acordarea tichetelor 

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. Acordarea 

beneficiilor sociale s-a stabilit a fi de două ori pe an, respectiv cu ocazia Sărbătorii 

Paştelui şi Sărbătorii Crăciunului. 

Prin acest act administrativ, s-a stabilit și faptul că începând cu data de 

01.01.2018, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.786/2013 şi nr. 41/2017. 

Având în vedere starea de fapt expusă, raportat la executarea celor două hotârâri 

menționate mai sus, precum și faptul că au fost depuse toate diligențele de către 

autoritatea locală prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 

Municipiului Craiova în vederea distribuirii produselor alimentare către beneficiarii 

aflați în situații de risc social din Municipiul Craiova, inclusiv prin prelungirea 
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succesivă a termenului până la finele anului 2017, a rămas, cu toate acestea, un stoc de 

5024 kg nerepartizat, în valoare de 12.949,36 lei. 

Dat fiind faptul că aceste alimente, rămase pe stoc la finele anului 2017, au 

termen de valabilitate ce expiră în cursul anului 2018, Direcţia Publică Comunitară de 

Asistenţă Socială a Municipiului Craiova a propus distribuirea acestora către Căminul 

pentru Persoane Vârstnice, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, în baza HCL nr.25/10.02.2011. 

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, 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. 

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

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 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, O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:  
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1. aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare de 5.024 kg 

(1.256 litri de ulei, 1.256 Kg de zahăr, 1.256 Kg de făină, 628 Kg orez și 628 Kg 

mălai), rămas nerepartizat categoriilor de beneficiari ai H.C.L. nr.786/2013, către 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, instituție aflată în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova  

2. scăderea din gestiunea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 

Socială a Municipiului Craiova a cantității de produse alimentare propuse spre 

redistribuire, în valoare totală de 12.949,36 lei, astfel:  

a. a) 1256 litri de ulei x 3,90 lei/litru = 4898,40 lei; 

b) 1256 kg de zahăr x 3,03 lei/kg = 3805,68 lei; 

c) 1256 kg de făină x 1,35 lei/kg = 1695,60 lei; 

d) 628 kg orez x 2,53 lei/kg = 1588,84 lei; 

e) 628 kg mălai x 1,53 lei/kg = 960,84 lei. 

 

 

 

Ordonator Principal de Credite Delegat, 

Lucia Ştefan 

 

 

 
Director Executiv Adj., Întocmit, 

Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

 
 
 
 
 

Vizat de legalitate, 
Consilier Juridic Iulia Lavinia Defta 

 
2ex/D.C. 
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Serviciul Stabilire Beneficii şi Protecţie Socială 

Compartimentul Stabilire Ajutor Social 
Nr. 644/10.01.2018 
                                                  

             AVIZAT,  

                                                                                                 ADMINISTRATOR PUBLIC, 

                                                                          MARIAN-SORIN MANDA                   
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind distribuirea stocului de produse alimentare,  

rămas nerepartizat categoriilor de beneficiari ai H.C.L. nr.786/2013, către 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, aflat în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova 

 

 

   Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 786/2013 modificată prin 

H.C.L. nr.41/2017, organul deliberativ a aprobat modalitatea de acordare a unor beneficii 

sociale sub forma unor pachete cu alimente  persoanelor aflate în situaţii de risc social din 

municipiul Craiova, începând cu anul 2014 cu ocazia sărbătorilor religioase creştine: 

Sărbătoarea Paştelui, Sfânta Maria Mare, Sărbătoarea Crăciunului. 

             Beneficiarii produselor alimentare din cele 5 categorii cele mai defavorizate au fost: 

- persoanele cu handicap, adulţi şi copii, neinstituţionalizate; 

-  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; 

-  pensionarii cu pensii,  sau după caz, cu pensii, indemnizaţii şi alte venituri cumulate 

până la 520 lei/lună; 

- persoanele beneficiare de venit minim garantat; precum și 

-   persoanele fără venituri care au vârsta peste 60 de ani. 

Precizăm că, în anul 2017, cu ocazia sărbătorilor religioase creștine: Sărbătoarea 

Paștelui, Sfânta Maria Mare și Sărbătoarea Crăciunului au fost achiziționate alimente în valoare 

de 523.716,11 lei, în vederea distribuirii acestora către beneficiarii de mai sus, de către 

personalul cu atribuţii în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale din cadrul Direcţiei Publice 

Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova.  

În conformitate cu prevederile H.C.L nr.786/2013, modificată, fiecare pachet a conținut 

următoarea cantitate de alimente: 2 litri de ulei, 2 kg zahăr, 2 kg făină, 1 kg orez și 1 kg mălai. 

Menționăm că la fiecare sărbătoare religioasă creștină de mai sus,  distribuirea 

produselor alimentare s-a făcut în funcție de listele transmise de către  A.J.O.F.M. Dolj, Casa 

Judeţeană de Pensii Dolj, D.G.A.S.P.C. Dolj, listele întocmite în baza cererilor depuse de către 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova 

Craiova, Str. Eustatiu Stoenescu, Bl. T8, parter 

CUI 36884072 

Tel/Fax: 0251437617,  

serviciulpublic_asistentasociala@yahoo.com 

 

mailto:serviciulpublic_asistentasociala@yahoo.com
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persoanele fără venituri, cu vârsta de peste 60 ani și lista persoanelor beneficiare de venit 

minim garantat aflate în evidența autorității locale.  

Cu ocazia Sărbătorii Crăciunului s-a făcut o planificare a acestor ajutoare pe zile și pe 

litere, astfel încât fiecărui beneficiar i s-a adus la cunoștință, în scris, perioada în care trebuie să 

vină la sediul de distribuire ca să își ridice alimentele, precum și documentele care îî sunt 

necesare pentru a intra în posesia pachetelor.  

De asemenea, pentru această sărbătoare, autoritatea locală a emis și un comunicat în 

care a anunțat distribuirea pachetelor cu alimente începând cu data de 04 decembrie 2017 până 

pe 15 decembrie 2017, în spațiul cu destinația de sală de sport situat în incinta școlii nr.32 

Alexandru Macedonski din Craiova. 

Ulterior, instituția a mai emis un comunicat prin care s-a prelungit termenul de 

distribuire a alimentelor până la finele anului 2017. 

  După finalizarea activităţii de distribuire a produselor alimentare cu ocazia Sărbătorii 

Crăciunului, a rămas pe stoc cantitatea de 5024 kg (1256 litri de ulei x 3,90 lei/litru = 4898,40 

lei; 1256 Kg de zahăr x 3,03 lei/kg = 3805,68 lei; 1256 Kg de făină x 1,35 lei/kg = 1695,60 

lei; 628 Kg orez x 2,53 lei/kg = 1588,84 lei și 628 Kg mălai x 1,53 lei/kg = 960,84 lei), 

nerepartizată categoriilor de beneficiari, aflați pe listele întocmite de instituția noastră, pentru 

un număr de 628 de persoane.  

Această cantitate de produse alimentare, în valoare de 12.949,36 lei, a fost depozitată şi 

sigilată în condiţii corespunzătoare în spaţiul menționat mai sus. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 487/2017 a fost aprobat 

Programul social „SOLIDARITATE” având ca obiect acordarea tichetelor sociale 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, obiectivul esenţial al beneficiilor sociale sub forma tichetelor sociale 

constituindu-l reintegrarea în societate a persoanelor aflate în dificultate, a creşterii capacităţii 

lor de a face faţă problemelor dificile, a scăderii perioadelor de criză, prin mobilizarea 

eforturilor proprii. 

Programul social „SOLIDARITATE” constă în acordarea de două ori pe an (cu ocazia 

Sărbătorii Paştelui şi Sărbătorii Crăciunului), începând cu anul 2018, a beneficiilor de asistenţă 

socială, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 30 lei, în vederea achiziţionării de produse 

alimentare (cu excepţia băuturilor alcoolice şi ţigărilor), acelorași categorii de persoane, cu 

domiciliul sau reşedinţa în municipiul Craiova, care au beneficiat de prevederile HCL nr. 

786/2013.  

 Prin acest act administrativ, s-a stabilit și faptul că, începând cu data de 01.01.2018, își 

încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.786/2013 şi nr. 

41/2017. 

  Urmare a celor expuse mai sus, propunem distribuirea stocului rămas la finele 

anului 2017 către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, instituție aflată în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, conform HCL nr. 25/10.02.2011. 

În baza dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, și Hotărârii Consiliului Local nr. 84/25.08.2016, Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Craiova este instituţia de asistenţă socială cu personalitate juridică care 

funcţionează cu secţii şi asigură condiţii corespunzătoare de găzduire cu titlu permanent sau 

temporar, hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi 

petrecerea timpului liber, asistenţă socială şi psihologică. Instituţia are o capacitate de 320 de 

locuri, ocupate integral în tot timpul anului. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Căminul 

pentru Persoane Vârstnice Craiova sunt : 
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a) persoanele vârstnice care au împlinit, potrivit legii, vârsta legală de pensionare  pentru 

munca depusă şi limita de vârsta la momentul depunerii cererii, care au nevoie de serviciile 

sociale singure sau cu familia lor şi care au posibilitatea de a achita contravaloarea contribuţiei 

de întreţinere din pensie, precum şi cei cu pensii mai mici, dar cu susţinători legali care se 

angajează să plătească diferenţa de plată până la costul integral al contribuţiei de întreţinere, în 

conformitate cu Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; 

           b) în situaţii de excepţie, persoanele care nu au împlinit vârsta standard de pensionare, 

dar care pot realiza venituri din pensie (invaliditate), persoane care nu realizează venituri, dar 

care sunt susţinute în totalitate de către familie prin achitarea integrală a cuantumului 

contribuţiei de întreţinere, dar şi persoane care nu realizează astfel de venituri, fiind considerate 

cazuri sociale; 

c) persoanele vârstnice singure sau împreună cu soţul, aflate în situaţii de dificultate sau 

în risc de excluziune sociala admise după criterii de eligibilitate cu respectarea legislaţiei în 

vigoare. Persoanele vârstnice care solicită internarea sunt evaluate pe baza Grilei naţionale de 

evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice de către DPCASMC şi a anchetei sociale. 

Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi 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, O.G. nr.68/2003 privind serviciile 

sociale, cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului Local al 

Municipiului Craiova: 

1. distribuirea stocului de produse alimentare de 5024 kg (1256 litri de ulei, 1256 

kg de zahăr, 1256 kg de făină, 628 kg orez și 628 kg mălai), rămas nerepartizat 

categoriilor de beneficiari ai H.C.L. nr.786/2013, modificată, către Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova; 

2. scăderea din gestiunea Direcției Publice Comunitare de Asistență Socială a 

Municipiului Craiova a cantității de produse alimentare prevăzute la punctul 1, în 

valoarea totală de 12949,36 lei, după cum urmează: 

a) 1256 litri de ulei x 3,90 lei/litru = 4898,40 lei; 

b) 1256 kg de zahăr x 3,03 lei/kg = 3805,68 lei; 

c) 1256 kg de făină x 1,35 lei/kg = 1695,60 lei; 

d) 628 kg orez x 2,53 lei/kg = 1588,84 lei; 

e) 628 kg mălai x 1,53 lei/kg = 960,84 lei. 

 

     

 

 

 

           DIRECTOR EXECUTIV,                           DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,  

                    Ioana Stoian                                           Petru-Alexandru Dumitrescu    
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