
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind 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 
19.12.2013; 

Având în vedere raportul nr.193281/2013 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă  Socială 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  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. 

Art.2. Acordarea beneficiilor sociale se va face cu ocazia sărbătorilor religioase 
creştine : Sărbătoarea Paştelui, Sfânta Maria Mare, Sărbătoarea Crăciunului. 



Art.3. Fondurile necesare în vederea achiziţionării şi distribuirii pachetelor cu 
alimente, se vor asigura anual, din bugetul local, în limita sumelor prevăzute 
cu această destinaţie. 

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

 
 
 
 
 

 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
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Raport 
               privind stabilirea modalităţilor de acordare a pachetelor  cu hrană pentru 

pensionarii cu pensii sau pensii, indemnizaţii şi alte venituri cumulate până în 
500 de lei / lună, persoanele cu vârsta peste 60 de ani care nu realizează  venit, 

persoanele cu handicap, beneficiarii de indemnizaţii de şomaj sau care se află în 
căutarea unui loc de muncă şi beneficiarii de venit minim garantat de pe raza 

municipiului Craiova 
 
 

 
Având în vedere situaţia economică dificilă cu care se confruntă cetăţenii din 

municipiul Craiova cu venituri mici sau cu nevoi speciale, acordarea unor beneficii 
sociale din partea municipiului ar putea preveni situaţii de excludere sau 
marginalizare socială. 

Situaţia pensionarilor, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a familiilor 
beneficiare de venitul minim garantat din România este din ce în ce mai delicată şi 
face ca aceştia să constituie categoriile sociale cele mai defavorizate, marginalizate, 
fără acces la a avea un mod de viaţă de calitate. 
                      Prin ansamblul de metode, tehnici de intervenţie, strategii de acţiune, 
programe şi măsuri specializate, asistenţa socială oferă un sprijin direct eficient 
pentru acele persoane şi grupuri care din anumite motive nu pot dispune de venituri, 
de resurse economice şi bunuri suficiente, de îngrijire medicală, de suport fizic sau 
moral ori acestea nu sunt în raport cu necesităţile lor vitale. 
                   Autoritatea publică locală Craiova a manifestat întotdeauna preocupări 
reale pentru asigurarea bunului trai al cetăţenilor. Astfel, prioritar a fost să se 
găsească soluţii optime în vederea sprijinirii grupurilor sociale vulnerabile  în vederea 
depăşirii eventualelor situaţii de risc, reintegrarea categoriilor sociale în viaţa 
normală, a creşterii capacităţilor lor de a face faţă problemelor dificile. 
                   Precizăm că, în anul 2013, atât numărul audienţelor cât şi numărul 
cererilor de acordare a unor ajutoare financiare adresate de persoanele aflate în 
situaţii de risc social instituţiei noastre au fost numeroase. Până în prezent, s-au 
acordat acestor categorii de persoane ajutoare urgenţă în valoare totală de 47200 lei, 
peste jumătate din acestea fiind acordate în scopul achiziţionării de medicamente şi a 
achitării costurilor unor intervenţii chirurgicale sau tratamente costisitoare. Însă, 



aceste ajutoare nu rezolvă decât temporar situaţia critică în care acestea se află, 
ameliorarea stării de sănătate a populaţiei aflate în situaţii de risc social putându-se 
realiza doar prin îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora. 
                  În scopul de  a evita excluderea socială a unei părţi din populaţia Craiovei 
care reprezintă  categorii defavorizate de persoane, în contextul crizei economice 
actuale şi pentru asigurarea unui nivel minim de subzistenţă, considerăm oportună 
acordarea unor beneficii de asistenţă socială sub formă de pachete cu alimente.  
                 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:  
     a) 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: 
- persoane 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; 
- persoane care primesc pensii sau după caz pensii, indemnizaţii şi alte venituri 
cumulate până la 500 lei /lună; 
- persoane beneficiare de venit minim garantat; 
- persoane fără venit care au  vârsta peste 60 de ani. 
     b)  datele de acordare a acestor beneficii sociale la cele 3 mari sărbători religioase 
creştine : Sărbătoarea Paştelui, Sfânta Maria Mare, Sărbătoarea Crăciunului. 
     c) fondurile necesare în vederea achiziţionării şi distribuirii pachetelor cu alimente 
se vor asigura anual din bugetul local în limita sumelor prevăzute cu această 
destinaţie. 
 
 
 
         

DIRECTOR EXECUTIV,                                             ŞEF SERVICIU, 
 
 

        Ioana  Stoian                                                         Costin Musceleanu 
 


