
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 
Centenarului Marii Uniri  

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018; 
           Având în vedere raportul nr.49583/2018 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară 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 Centenarului Marii Uniri;  

 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.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 de asistenţă socială, sub forma tichetelor 

sociale, în valoare de 100 lei, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, 
sărbătorită în data de 29 aprilie 2018, respectiv a Centenarului Marii Uniri, 
sărbătorit la 1 decembrie 2018, pentru veteranii şi invalizii de război, 
identificaţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Fondurile necesare, în sumă de 12,00 mii lei, în vederea distribuirii de tichete 
sociale, sunt prevăzute în bugetul de cheltuieli al Direcţiei Publice 
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, la cap.68.02-
Asigurări și asistență socială, subcapitolul 68.50.50 – Alte cheltuieli in 
domeniul asigurărilor și asistenței sociale. 

  Art.3. 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. 

 
 
 

INIŢIATOR,     AVIZAT, 
PRIMAR,       PT. SECRETAR, 

Mihail GENOIU       Ovidiu MISCHIANU 



 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 49583/21.03.2018 
 
 
 

                         Se aproba, 
                       PRIMAR 

                      Mihail Genoiu 
 

 
                                                                                    Avizat, 

ADMINISTRATOR PUBLIC 
             Marian Sorin Manda 

 
 

 
R A P O R T  

privind  stabilirea modalității de acordare a unor beneficii de asistență 
socială,  sub forma tichetelor sociale,  pentru veteranii și 

invalizii de război de pe raza Municipiului  Craiova 
 
 

 
Prin Nota de fundamentare nr.8424/16.03.2018, întocmită de către 

Compartimentul Strategii Sociale și Parteneriate, din cadrul Direcţiei Publice 

Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, înregistrată sub nr. 

140/16.03.2018 la Consiliul Local al Municipiului Craiova, se solicită acordarea de 

beneficii de asistență socială sub forma tichetelor sociale în valoare de 100 lei. 

Acestea urmează a fi acordate cu ocazia evenimentelor din acest an, respectiv Ziua 

Veteranilor de Război din data de 29 aprilie 2018 și centenarului Marii Uniri 

sărbătorit la 1 decembrie 2018, veteranilor și invalizilor de război, conform solicitării 

Asiciației Veteranilor de Război – Filiala Dolj, înregistrată la Primăria Craiova sub 

nr.43783/13.03.2018. 
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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 

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, din MApN şi MAI, 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.  
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De asemenea, în anul 2018 se sărbătorește Centenarul Marii Uniri înfăptuită la 1 

decembrie 1918, un proces istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite 

de români s-au unit în cuprinsul aceluiași stat național, România. Etapele preliminare 

au fost Mica Unire din 1859 a Țării Moldovei cu Țara Românească și dobândirea 

independenței în urma războiului din 1877-1878, pe fondul renașterii naționale a 

românilor pe parcursul secolului al XIX-lea. 

 Prin efortul şi aportul lor în timpul celui de-al doilea război mondial, actualii 

veterani şi invalizi de război au consolidat procesul istoric început la 1 decembrie 

1918. 

 Recunoscând meritele acestora pentru apărarea integrității teritoriale și a 

intereselor României, autorităţile administraţiei publice locale din Municipiul Craiova 

au manifestat şi manifestă preocupări reale pentru aceste categorii de cetăţeni aflate în 

dificultate din cauza vârstei înaintate sau a stării de sănătate în vederea asigurării unor 

condiții de viață decente. 

Astfel, prin HCL nr. 144/30.04.2015, 147/28.04.2016 și 145/27.04.2017, s-a 

aprobat acordarea de beneficii sociale acestor categorii de persoane, cu ocazia unor 

evenimente importante pentru istoria noastră: Ziua Veteranilor de Război, Ziua 

Victoriei și cu prilejul unei suite de manifestări dedicate aniversării Centenarului 

Primului Război Mondial, constând într-un pachet cu alimente pentru fiecare 

eveniment în parte, conținând: 2 litri de ulei, 2 kg zahăr, 2 kg făină, 1 kg orez și 1 kg 

mălai. 

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art.11, lit.e din Legea 

nr.292/2011 privind asistența socială, art.1 și 2 din legea nr.17/2000 privind asistența 

socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, Legea 

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

văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, OG nr.68/2003 privind 

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

art.115, alin.1, lit.b din legea 215/2001 privind administrația publică locală cu 
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modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova următoarele:  

1. acordarea de beneficii de asistență socială sub forma tichetelor sociale în 

valoare de 100 lei, cu ocazia evenimentelor din acest an, respectiv Ziua Veteranilor de 

Război din data de 29 aprilie 2018 și a centenarului Marii Uniri, sărbătorit la 1 

decembrie 2018, pentru categoriile de persoane cuprinse în anexa la prezentul raport, 

respectiv veterani și invalizi de război; 

2. fondurile necesare în sumă de 12,00 mii lei în vederea distribuirii de tichete 

sociale sunt prevăzute în bugetul de cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare de 

Asistenţă Socială a Municipiului Craiova la cap.68.02 - Asigurări și asistență socială, 

subcapitolul 68.50.50 – Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor și asistenței sociale. 

 
 

 

Director executiv, 

Lucia Ștefan 

 
 
 

Director Executiv Adj., Întocmit, 
Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

 
 
 
 
 

Vizat de legalitate, 
Consilier Juridic Marilena Rezeanu 

 
 
 
 
2ex/D.C. 
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                           ANEXĂ 
 
 

TABEL CU VETERANII DE RĂZBOI 
 
 

NR. 
CRT. 

JUD. DATA 
NAŞTERII 

NUME ŞI PRENUME CALITATE LOC. 

1.  DOLJ 22.09.1924 ANDREI A. NICOLAE Veteran de război CRAIOVA 
2.  DOLJ 05.09.1923 BADICI I. TUDOR Veteran de război CRAIOVA 
3.  DOLJ 01.04.1924 BARBULESCU IOAN ANDREI Veteran de război CRAIOVA 
4.  DOLJ 15.08.1922 BEGU C. DAN Veteran de război CRAIOVA 
5.  DOLJ 13.10.1924 BITA CONSTANTIN CRISTIAN Veteran de război CRAIOVA 
6.  DOLJ 27.05.1923 BOICEA I. MARIN Veteran de război CRAIOVA 
7.  DOLJ 28.08.1922 BRATU N. ION Veteran de război CRAIOVA 
8.  DOLJ 29.03.1922 CEAPĂ C. VASILE Veteran de război CRAIOVA 
9.  DOLJ 26.06.1923 CIOROBEA N. CONSTANTIN Veteran de război CRAIOVA 
10.  DOLJ 23.02.1921 CIORTAN GH. ALEXANDRU Veteran de război CRAIOVA 
11.  DOLJ 24.02.1923 CIUREZU GH. IOAN Veteran de război CRAIOVA 
12.  DOLJ 12.11.1924 COCILNAU NICOLAE VICTOR Veteran de război CRAIOVA 
13.  DOLJ 26.08.1924 COVIC T. TEODOR Veteran de război CRAIOVA 
14.  DOLJ 09.05.1923 DINCULESCU N. AUREL Veteran de război CRAIOVA 
15.  DOLJ 01.10.1919 DULGHERU V. PARASCHIV Veteran de război CRAIOVA 
16.  DOLJ 18.10.1923 EBRAS M. ION Veteran de război CRAIOVA 
17.  DOLJ 15.06.1930 FLOREA N. ILIE Veteran de război CRAIOVA 
18.  DOLJ 09.08.1922 FLORESCU I. MARIN Veteran de război CRAIOVA 
19.  DOLJ 28.07.1922 FOTA I. ALEXANDRU Veteran de război CRAIOVA 
20.  DOLJ 13.12.1921 GAICU GHE. ION Veteran de război CRAIOVA 
21.  DOLJ 11.10.1929 GANEA NICOLAE Veteran de război CRAIOVA 
22.  DOLJ 26.10.1921 GEGIU ION IACOB Veteran de război CRAIOVA 
23.  DOLJ 28.07.1923 GOAGA N. ION Veteran de război CRAIOVA 
24.  DOLJ 17.07.1920 GOMOI GHEORGHE EMANOIL Veteran de război CRAIOVA 
25.  DOLJ 02.04.1923 GURAN ION Veteran de război CRAIOVA 
26.  DOLJ 24.07.1930 HARZOIU CONSTANTIN PETRE Veteran de război CRAIOVA 
27.  DOLJ 22.09.1921 IONESCU I. MIHAIL Veteran de război CRAIOVA 
28.  DOLJ 05.01.1923 IOV M. IOAN Veteran de război CRAIOVA 
29.  DOLJ 22.07.1923 IRIMIA N. PAUL Veteran de război CRAIOVA 
30.  DOLJ 19.08.1920 LAZAR GHE. VICTOR Veteran de război CRAIOVA 
31.  DOLJ 04.11.1923 MARIN FLOREA CONSTANTIN Veteran de război CRAIOVA 
32.  DOLJ 15.11.1921 MITROI CONSTANTIN CONSTANTIN Veteran de război CRAIOVA 
33.  DOLJ 16.12.1922 MOACA ARISTICA Veteran de război CRAIOVA 
34.  DOLJ 29.12.1919 MOTORGA GHE. ION Veteran de război CRAIOVA 
35.  DOLJ 26.03.1919 NEAGOE NICOLAE Veteran de război CRAIOVA 
36.  DOLJ 16.12.1925 NICOLAE N. DUMITRU Veteran de război CRAIOVA 
37.  DOLJ 02.02.1923 NICULESCU MARIN DUMITRU Veteran de război CRAIOVA 
38.  DOLJ 19.02.1920 NIŢĂ F. GHEORGHE Veteran de război CRAIOVA 
39.  DOLJ 25.12.1922 OLTEANU PATRU ION Veteran de război CRAIOVA 
40.  DOLJ 12.09.1923 PIRVULESCU ION CONSTANTIN Veteran de război CRAIOVA 
41.  DOLJ 10.09.1925 POIA GHEORGHE BORIS Veteran de război CRAIOVA 
42.  DOLJ 22.08.1930 POPA M. IONEL Veteran de război CRAIOVA 
43.  DOLJ 13.12.1916 POPESCU I. ION Veteran de război CRAIOVA 
44.  DOLJ 17.12.1921 POPESCU TUDOR ION Veteran de război CRAIOVA 
45.  DOLJ 02.10.1924 PREDESCU CONSTANTIN VASILE Veteran de război CRAIOVA 
46.  DOLJ 17.07.1923 PURCARU C. MARIN Veteran de război CRAIOVA 



 
 
 
 
 
 

47.  DOLJ 24.06.1926 RADU DUMITRU MARIN Veteran de război CRAIOVA 
48.  DOLJ 24.05.1925 ROMAN D. STEFAN Veteran de război CRAIOVA 
49.  DOLJ 29.03.1923 ROSENAUER OTTO MIHAI Veteran de război CRAIOVA 
50.  DOLJ 04.09.1931 ROSIANU I. MIRCEA Veteran de război CRAIOVA 
51.  DOLJ 18.04.1924 ROTARU A. SCARLAT Veteran de război CRAIOVA 
52.  DOLJ 14.07.1919 SERBU ST. VASILE Veteran de război CRAIOVA 
53.  DOLJ 03.12.1924 SPATARU GHE. CONSTANTIN Veteran de război CRAIOVA 
54.  DOLJ 03.09.1922 STAN D. DUMITRU Veteran de război CRAIOVA 
55.  DOLJ 27.11.1923 STELIAN F. MARIUS TRAIAN Veteran de război CRAIOVA 
56.  DOLJ 8.04.1926 TECU I. GHEORGHE Veteran de război CRAIOVA 
57.  DOLJ 01.11.1923 TRINCU I. CICERONE Veteran de război CRAIOVA 
58.  DOLJ 26.12.1923 TUDORACHE I. MARIN Veteran de război CRAIOVA 
59.  DOLJ 01.05.1927 VADUVA OVIDIU Veteran de război CRAIOVA 
60.  DOLJ 16.10.1923 ZAHARIA V. NICU Veteran de război CRAIOVA 





  

 

 
Compartimentul Strategii Sociale şi Parteneriate 

Nr. 8424/16.03.2018 

 Avizat,                                                                                                                                        

                                                                                             Administrator Public,                                        

       Marian- Sorin Manda 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind stabilirea modalităţilor de acordare a unor beneficii de asistenţă 

socială sub forma tichetelor sociale pentru veterani şi invalizi de război de pe 

raza Municipiului Craiova 

 

 

Prin adresa înregistrată sub nr. 43783/2018, Asociaţia Naţională a Veteranilor 

de Război- filiala Dolj solicită sprijin prin acordarea unor beneficii sociale cu ocazia 

evenimentelor ce vor avea loc în anul 2018, respectiv Ziua Veteranilor de Război 

sărbătorită în data de 29 aprilie și a Centenarului Marii Uniri sărbătorit la 1 

decembrie,  pentru un număr de 60 de veterani şi invalizi de război de pe raza 

Municipiului Craiova. 

        În spatele datelor importante ale istoriei noastre, stau jertfele individuale ale 

eroilor cărora le suntem recunoscători și pe care îi considerăm repere morale. 

         Prin efortul şi aportul lor în timpul celui de-al doilea război mondial, actualii 

veterani şi invalizi de război au consolidat procesul istoric început la 1 decembrie 

1918. Aceştia au intrat în luptă, considerând că participarea la război este o datorie 

națională, purtând cumva, după putere, povara unei responsabilități naționale, ca și a 

celei individuale, a propriului destin și a propriei familii. 

În semn de recunoaștere a meritelor acestora pentru apărarea integrității 

teritoriale și a intereselor României, autorităţile administraţiei publice locale din 

Municipiul Craiova au manifestat şi manifestă întotdeauna preocupări reale pentru 

aceste categorii de cetăţeni care se află în dificultate din cauza vârstei înaintate sau a 

stării de sănătate, pentru asigurarea unui  trai decent. 

Astfel, la nivelul Municipiului Craiova sunt derulate programe al căror obiectiv 

este să contribuie, prin intermediul serviciilor sociale oferite, la îmbunătăţirea calităţii 



  

 

vieţii persoanelor vârstnice, prin crearea condiţiilor necesare atingerii unui anumit 

grad de autonomie şi prin prevenirea marginalizării şi excluderii sociale. 

Sprijinul acordat de către autoritatea locală persoanelor vârstnice se 

concretizează prin oferirea de servicii socio-medicale şi acordarea de facilităţi prin 

beneficii sociale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 Precizăm că, pentru a veni în sprijinul veteranilor şi invalizilor de război din 

municipiul Craiova , prin hotărâri succesive, Consiliul Local al Municipiului Craiova 

a aprobat în anii 2015, 2016 şi 2017 acordarea de beneficii sociale acestor categorii de 

persoane, cu ocazia unor evenimente importante pentru istoria noastră, Ziua 

Veteranilor de Război, Ziua Victoriei și cu prilejul unei suite de manifestări dedicate 

aniversării Centenarului Primului Război Mondial, constând în câte un pachet cu 

alimente pentru fiecare eveniment în parte, ce a conţinut 2 l ulei, 2 Kg zahăr, 2 Kg 

făină, 1 kg orez, 1 kg mălai. Fondurile necesare în vederea distribuirii acestor pachete 

au fost asigurate din bugetul local. 

Având în vedere cele menţionate, propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, în conformitate cu art.11 lit. e din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa 

socială, art.1 si art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 44/1994 

privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de 

război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, O.G. nr. 68/2003 

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

pct.2 si art 115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală 

republicată, următoarele: 

a) acordarea de beneficii de asistenţă socială sub forma tichetelor sociale în 

valoare de 100 de lei, cu ocazia evenimentelor din acest an, respectiv Ziua 

Veteranilor de Război din data de 29 aprilie și a Centenarului Marii Uniri 

sărbătorit la 1 decembrie, pentru categoriile de persoane cuprinse în anexa alăturată, 

respectiv veterani şi invalizi de război; 

b) fondurile necesare în vederea distribuirii tichetelor sociale sunt prevăzute  

în bugetul DPCASM Craiova la Cap.68.02. Subcapitol 68.02.50-Alte cheltuieli în 

domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale. 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV,                              DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,  

 

            Ioana Stoian                                            Petru- Alexandru Dumitrescu   
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