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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

    Priveste:   acordarea de beneficii  de asistenta sociala  sub forma de tichete sociale persoanelor singure 

                      si familiilor care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai 

                      minimal, din municipiul  Alexandria 

 

  In conformitate cu prevederile art. 47, alin.1, din Constitutia Romaniei, ,,Statul este obligat sa ia 

masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai 

decent.” 

            In acest sens, art. 36, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prevede ca  in exercitarea atributiilor, ,,Consiliul local are iniţiativă 

şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin 

lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale” iar potrivit alin.6, lit.a, 

pct.2, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind ,,serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 

persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială”. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, beneficiile de asistenta 

sociala reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obtinute 

din munca, in vederea asigurarii unui nivel de trai minimal, precum si o forma de sprijin in scopul 

promovarii incluziunii sociale  si cresterii calitatii vietii anumitor categorii de persoane, se acorda in bani 

sau in natura si cuprind  alocatii, indemnizatii, ajutoare sociale si facilitati.  

Beneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile administratiei publice locale se stabilesc in 

bani sau in natura si sunt masuri complementare sustinute din bugetele locale. 

Conform art. 53, alin.2, lit.b, din Legea nr. 292/2011 ,, pentru prevenirea si combaterea saraciei si 

a riscului de excluziune sociala prin politicile publice initiate, statul instituie masuri de sprijin conform 

nevoilor particulare ale persoanelor, familiilor si grupurilor defavorizate.” 

Persoanele varstnice  reprezinta o categorie de populatie vulnerabila cu nevoi particulare, datorita 

limitarilor fiziologice si fragilitatii caracteristice fenomenului de imbatranire. 

La nivelul municipiului Alexandria persoanele varstnice se gasesc in situatii de vulnerabilitate 

datorita lipsei veniturilor sau a veniturilor  reduse care nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai 

decent, se afla in imposibilitatea de a-si asigura singure activitatile de baza ale vietii zilnice, se afla in  

alte situatii de urgenta sau de necesitate  care pot afecta viata persoanei varstnice si pot genera  risc de 

excluziune sociala. 

In vederea prevenirii , limitarii sau inlaturarii efectelor temporare ale unor situatii care pot afecta 

viata pensionarilor, propunem acordarea de beneficii sociale de asistenta sociala sub forma de tichete 

sociale cu valoare de 100 lei/tichet, pentru procurarea de produse alimentare, cu ocazia sarbatorilor 

Pascale si de Craciun, pentru persoanele singure sau familiile care nu dispun de resursele necesare pentru 

satisfacerea unui nivel de trai minimal, al caror venit net lunar pentru persoana singura sau pe membru de 

familie este stabilit pana la nivelul pensiei minime garantata in plata inclusiv. 

Consider ca aprobarea acestor beneficii de asistenta sociala din bugetul local este in conformitate 

cu prevederile legale in vigoare, este necesar si oportun. 

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin.6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare propun urmatorul proiect de 

hotarare: ,,Proiect de hotarare privind acordarea de beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete 

sociale  persoanelor singure si familiilor care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui 

nivel de trai minimal, din municipiul Alexandria.” 



  Directia Economica si Directia Juridic Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria va 

intocmi raportul  comun de specialitate pe care il va sustine la comisiile de specialitate spre avizare. 

Dupa intocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre comisiile sus mentionate, proiectul 

de hotarare insotit de expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate si avizul comisiilor 

respective va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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