
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 
 

       HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind  alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova a 
fondurilor necesare pentru acordarea  ajutoarelor de urgenţă, către persoanele 

afectate de incendiul provocat în data de 11.12.2015, în Târgul Municipal 
Craiova 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
17.12.2015; 

Având în vedere raportul nr.198818/2015 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă  Socială prin care se propune  alocarea din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova a fondurilor necesare pentru acordarea  ajutoarelor 
de urgenţă, către persoanele afectate de incendiul provocat în data de 11.12.2015, în 
Târgul Municipal Craiova;  

În conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale  nr.292/2011; 
  În temeiul prevederile 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  acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de 1000 lei pentru 

fiecare comerciant afectat de incendiul produs în data de 11.12.2015 în Târgul 
Municipal Craiova şi cu domiciliul în Municipiul Craiova.  

Art.2.  Persoanele beneficiare de prevederile art.1, vor primi beneficiul asistenţei 
sociale o singură dată începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 
pe baza metodologiei prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta. 

  Art.3. Sumele ce constituie acordarea ajutoarelor de urgenţă vor fi alocate din 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016.  

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
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RAPORT 

privind  alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova a 
fondurilor necesare pentru acordarea  ajutoarelor de urgenţă, către persoanele afectate 

de incendiul provocat în data de 11.12.2015, în Târgul Municipal Craiova. 
 
 

 În data de 11.12.2015, în Târgul Municipal Craiova a avut loc un incendiu de 
proporţii, în zona halelor cu îmbrăcăminte şi încălţăminte second hand, care a produs 
pagube materiale importante persoanelor care desfăşurau activităţi comerciale în zona 
respectivă. 
 Prin adresa nr. 396/16.12.2015, S.C Pieţe şi Târguri S.R.L. Craiova la care 
Municipiul Craiova este asociat  şi care administrează târgul municipal, ne-a transmis 
că persoanele care comercializau zilnic în standurile din  zona afectată de incendiu, 
provin, în mare parte, din familii cu venituri modeste obţinute  din vânzarea  hainelor 
şi încălţămintelor second hand. 
 Prin activitatea desfăşurată de aceste persoane, s-a asigurat un cadru propice 
pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale 
situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a acestora, în 
contextul economic actual, prin participarea în mod deplin la viaţa economică şi 
socială a municipiului nostru. 
 Cadrul general de organizare funcţională şi finanţare a sistemului naţional de 
asistenţă socială este reglementat de Legea nr.292/2011, act normativ ce are drept 
scop prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ce pot genera 
marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori 
comunităţilor. 
 Asistenţa socială are ca prim principiu solidaritatea socială definită ca fiind 
acea măsură de protecţie socială la care îşi aduce contribuţia întreaga comunitate 
pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile în scopul depăşirii sau limitării unei situaţii 
de dificultate şi asigurare a incluziunii sociale (art.5 lit.a din Legea nr.292/2011). 
 Beneficiarii asistenţei sociale sunt reglementaţi de dispoziţiile art.9 din Legea 
cadru nr.292/2011, prezentul raport făcând trimitere în concret la combaterea sărăciei 
şi a excluziunii sociale, iar potrivit art.11 lit.c, modalitatea prin care beneficiul este 
cuantificat îl reprezintă ajutoarele de urgenţă susţinute din bugetul local pentru 
situaţiile datorate calamităţillor, incendiilor, accidentelor, etc.  



 Prin urmare, reglementara legală privind acordarea ajutoarelor de urgenţă este 
reglementată în mod expres, iar scopul acestei iniţiative este acela de susţinere a 
comercianţilor ce îşi desfăşoară activitatea în Târgul Municipal Craiova şi au fost 
afectaţi de incendiul produs în data de 11.12.2015, comercianţi care cu preponderenţă 
fac parte din comunitatea romă a Municipiului Craiova. 
 Această categorie socio-profesională are drept sursă existenţială activitatea 
prestată în standurile afectate de incendiu.  
 Forma de substituire a venitului individual obţinut din muncă pentru asigurarea 
unui nivel de trai minimal va fi realizată fără testarea mijloacelor de trai a persoanelor 
beneficiare, dată fiind categoria socio-profesională defavorizată în care se găsesc. 
 Propunem totuşi, ca procedură de acordare, întocmirea dosarelor cu un minim 
de condiţii de eligibilitate care constau în: 

- cerere titular; 
- actul de identitate din care să rezulte în mod obligatoriu domiciliul în 

Municipiul Craiova; 
- adeverinţă de la S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L. Craiova din care să 

rezulte că la momentul producerii incendiului, comerciantul îşi desfăşura 
activitatea în spaţiul afectat. 

Întreaga metodologie privind acordarea ajutoarelor de urgenţă, constituie anexă 
la prezentul raport. 

Faţă de cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale  
nr.292/2011, coroborate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d şi cu alin.6 lit.a pct.2 din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală şi fiind întrunite 
codiţiile de oportunitate şi legalitate pentru promovarea actului administrativ de 
autoritate, propunem: 

- Acordarea unui ajutor de de urgenţă în cuantum de 1000 lei pentru fiecare 
comerciant afectat de incendiul produs în data de 11.12.2015 în Târgul 
Municipal Craiova şi cu domiciliul în Municipiul Craiova; 

- Persoanele beneficiare de prevederile art.1, vor primi beneficiul asistenţei 
sociale o singură dată începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe baza metodologiei prevăzute 
în anexa ce face parte din prezentul raport; 

- Sumele ce constituie acordarea ajutoarelor de urgenţă vor fi alocate din 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016. 

 
 
 

      Director executiv,                                                           Întocmit, 
 
          Ioana Stoian                                                     cons.jur. Mădălina Decă 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 
 

METODOLOGIE DE APROBARE A AJUTOARELOR DE URGENŢĂ 
  
 
 
 
 Pentru acordarea ajutorului de urgenţă solicitanţii vor depune o cerere la 
autoritatea locală cu sediul Primăriei Municipiului Craiova din bdul Oltenia, bloc 
65A1, parter, însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare, unde îşi 
desfăşoară activitatea Compartimentul Stabilire din Cadrul Serviciului Stabilire 
Ajutor Social şi Protecţie Socială. 
 
 Condiţia obligatorie pe care trebuie să o îndeplinească comerciantul, beneficiar 
de ajutor de urgenţă, este să aibă domiciliul în Municipiul Craiova.  
 
 Compartimentul Stabilire din Cadrul Serviciului Stabilire Ajutor Social şi 
Protecţie Socială va analiza fiecare dosar şi va întocmi raport de specialitate  şi 
dispoziţia Primarului cu propunere de aprobare/respingere a solicitării de acordare a 
ajutorului de urgenţă, . 
 
 Dosarele vor conţine în mod obligatoriu: 

- cerere titular; 
- actul de identitate din care să rezulte în mod obligatoriu domiciliul în 

Municipiul Craiova; 
- adeverinţă de la S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L. Craiova din care să 

rezulte că la momentul producerii incendiului, comerciantul îşi desfăşura 
activitatea în spaţiul afectat. 
 
Pentru efectuarea plăţilor ajutoarelor de urgenţă Compartimentul Stabilire 

din Cadrul Serviciului Stabilire Ajutor Social şi Protecţie Socială va întocmi ştatele 
de plată şi le va înainta la Direcţia Economico-Financiară din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova. Plata ajutoarelor de urgenţă se va efectua prin casieria 
Primariei Municipiului Craiova. 

 
 
 
 

 
 

 






