
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

        Privește:  acordarea unui ajutor financiar lunar pentru doamna Barbu Marina, reprezentând 

acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice 

dependente ,,Sf. Maria” din comuna Talpa, județul Teleorman 

 

            Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în sedință ordinară, având în vedere: 

             -          referatul de aprobare nr. 26166/27.10.2021 al Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 26168/27.10.2021 al Direcției Economice și Direcției 

Juridic Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 

- referatul nr. 10211/27.10.2021 al Serviciului public local Direcția de Asistență Socială;  

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  

-        prevederile art. 94, art. 96, art. 97 și art.102 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, 

cu modificările și completările ulterioare;  

-  prevederile art. 7, art. 14, art. 20, art. 24 și art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările și complările ulterioare;  
- prevederile art. 129 alin. 2 lit. d și alin. 7 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ al Romaniei, cu modificările și completările ulterioare. 

         În temeiul prevederilor art. 136 alin. 1, art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1.  Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 1850 lei/lună, pentru doamna 

Barbu Marina, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidențial pentru persoane 

vârstnice dependente ,,Sf. Maria” din comuna Talpa, județul Teleorman. 

Art. 2. Plata ajutorului financiar se va efectua în contul nr. RO36TREZ60921G331300XXXX   

deschis la Trezoreria Videle al Consiliului Local al comuniei Talpa, județul Teleorman. 

Art. 3. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

înaintată Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 

municipiului Alexandria, Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, 

Serviciului public local D.A.S. Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.  

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ  

                      CONSILIER,                     SECRETAR GENERAL, 

                SILVIA COBÂRLIE                                                ALEXANDRU RĂZVAN CECIU 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

NR. 290 / 29 OCTOMBRIE 2021 



JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

DIRECȚIA  ECONOMICĂ  

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

Nr. 26168/27.10.2021 

 

RAPORT COMUN  DE  SPECIALITATE 

 

privind acordarea unui ajuror financiar lunar pentru doamna Barbu Marina, reprezentând acoperirea 

unor cheltuieli necesare la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice dependente ,,Sf. Maria” , din 

comuna Talpa, județul Teleorman 

 

 

         Prin referatul de aprobare nr. 26166/27.10.2021, Primarul municipiului Alexandria luând în 

considerare referatul nr.10211/27.10.2021 al Serviciului Public de interes local Direcția de Asistență 

Socială Alexandria, propune un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajuror financiar lunar 

pentru doamna Barbu Marina, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidențial 

pentru persoane vârstnice dependente ,,Sf. Maria” , din comuna Talpa, județul Teleorman. 

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Legea nr. 292/2011 asistenței sociale,  

persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează contribuţia lunară, aceasta 

fiind asigurată din bugetele locale, în limitele hotărâte de autorităţile administraţiei publice locale. 

Totodata, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată 

prevede la art. 24 alin. 2 faptul că persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu 

datorează contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau judeţene, după caz, în 

limita hotărâtă de acestea. 

Conform H.C.L. nr. 72/23.12.2020 a comunei Talpa, contribuția lunară de întreținere a unei 

persoane vârstnice semidependente îngrijite în centru este în cuantum de 1850 lei/lună, iar în situația în 

care persoana îngrijită nu are venituri sau nu achită integral contribuția lunară și nu are susținători legali, 

suma aferentă se asigură din bugetul local al unității administrativ teritoriale de domiciliu a persoanei 

îngrijite. 

Având în vedere situația prezentată de Serviciului Public de inters local Direcția de Asistență 

Socială Alexandria și în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ al Romaniei, propun următorul proiect de hotărâre: ”Proiect de hotărâre privind  

acordarea unui ajutor financiar lunar pentru doamna Barbu Marina, reprezentând acoperirea unor 

cheltuieli necesare la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice dependente ,,Sf. Maria” din comuna 

Talpa, județul Teleorman”. 

 Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată de prevederile 

următoarelor acte normative: 

- Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările și complările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art. 136, alin.1 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul 

poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem 

spre analiză și aprobare Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație.  

 

                             Direcția economică                                                 Direcția juridic comercial 

                              Director executiv,                                                          Director executiv,  

                             Haritina Gafencu                                                         Postumia Chesnoiu 

 

 



JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

NR. 26166/27.10.2021 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar lunar pentru doamna Barbu Marina, 

reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice 

dependente ,,Sf. Maria” din comuna Talpa, județul Teleorman 

 

 

           Prin referatul nr. 10211/27.10.2021, Directorul executiv al Serviciului Public de inters local 

Direcția de Asistență Socială Alexandria solicită acordarea unui ajutor financiar lunar pentru doamna 

Barbu Marina, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidențial pentru persoane 

vârstnice dependente ,,Sf. Maria” din comuna Talpa, județul Teleorman. 

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Legea nr. 292/2011 asistenței sociale,  

persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează contribuţia lunară, aceasta 

fiind asigurată din bugetele locale, în limitele hotărâte de autorităţile administraţiei publice locale. 

Totodata, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată 

prevede la art. 24 alin. 2 faptul că persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu 

datorează contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau judeţene, după caz, în 

limita hotărâtă de acestea. 

Conform H.C.L. nr. 72/23.12.2020 a comunei Talpa, contribuția lunară de întreținere a unei 

persoane vârstnice semidependente îngrijite în centru este în cuantum de 1850 lei/lună, iar în situația în 

care persoana îngrijită nu are venituri sau nu achită integral contribuția lunară și nu are susținători legali, 

suma aferentă se asigură din bugetul local al unității administrativ teritoriale de domiciliu a persoanei 

îngrijite. 

Având în vedere situația prezentată de Serviciului Public de inters local Direcția de Asistență 

Socială Alexandria și în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ al Romaniei, propun următorul proiect de hotărâre: ”Proiect de hotărâre privind  

acordarea unui ajutor financiar lunar pentru doamna Barbu Marina, reprezentând acoperirea unor 

cheltuieli necesare la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice dependente ,,Sf. Maria” din comuna 

Talpa, județul Teleorman”. 

            Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria 

vor întocmi raportul comun de specialitate pe care îl va susține la comisiile de specialitate spre avizare. 

            După întocmirea raportului comun de specialitate și avizarea de către comisiile sus menționate, 

proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare, raportul comun de specialitate și avizul comisiilor 

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

 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUȘIN 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEȚUL TELEORMAN        

CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA                                           SE APROBĂ 

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA                                               PRIMAR, 

NR. 10211/27.10.2021                                          VICTOR DRĂGUȘIN 

 

R E F E R A T 

 

        Privește:  acordarea unui ajutor financiar lunar pentru doamna Barbu Marina, reprezentând 

acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice 

dependente ,,Sf. Maria” din comuna Talpa, județul Teleorman 

 

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale prevede faptul că persoanele vârstnice reprezintă o 

categorie de populaţie vulnerabilă cu nevoi particulare, datorită limitărilor fiziologice şi fragilităţii 

caracteristice fenomenului de îmbătrânire. Persoanele vârstnice, în funcţie de situaţiile personale de 

natură socio-economică, medicală şi fiziologică, beneficiază de măsuri de asistenţă socială, în 

completarea prestaţiilor de asigurări sociale pentru acoperirea riscurilor de bătrâneţe şi de sănătate. 

Doamna Barbu Marina, în vârstă de 80 ani, este persoană cu handicap grav conform 

Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 2772/19.08.2021 emis de Comisia de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Teleorman și beneficiază de indemnizație socială în cuantum de 800 

lei/luna, indemnizație lunară în cuantum de 1386 lei/lună și indemnizație de handicap în cuantum de 500 

lei/lună. 

Doamna Barbu Marina locuiește singură într-un apartament compus din două camere, proprietate 

personală, neavând susținători legali. 

Menționăm faptul că de aproximativ un an de zile, de îngrijirea și supravegherea doamnei Barbu 

Marina, s-a ocupat doamna Bălănescu Rodica, persoană fără grad de rudenie. Aceasta a notificat 

instituția noastră ca începând cu data de 01.11.2021 nu se mai poate ocupa de persoana cu handicap 

deoarece pleacă în străinătate, din motive personale. 

Având în vedere situația doamnei Barbu Marina și faptul că aceasta necesită îngrijire și 

supraveghere permanentă din cauza problemelor de sănătate, este oportună instituționalizarea în cadrul 

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice dependente ,,Sf. Maria” din comuna Talpa, județul 

Teleorman. 

Conform H.C.L. nr. 72/23.12.2020 a comunei Talpa, contribuția lunară de întreținere a unei 

persoane vârstnice semidependente îngrijite în centru este în cuantum de 1850 lei/lună, iar în situația în 

care persoana îngrijită nu are venituri sau nu achită integral contribuția lunară și nu are susținători legali, 

suma aferentă se asigură din bugetul local al unității administrativ teritoriale de domiciliu a persoanei 

îngrijite. 

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Legea nr. 292/2011 asistenței sociale,  

persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează contribuţia lunară, aceasta 

fiind asigurată din bugetele locale, în limitele hotărâte de autorităţile administraţiei publice locale. 

Totodată, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice prevede la art. 24 

alin. 2 faptul că persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează contribuţia 

de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau judeţene, după caz, în limita hotărâtă de 

acestea. 

Astfel, propunem acordarea unui ajutor financiar lunar pentru doamna Barbu Marina, 

reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice 

dependente ,,Sf. Maria” din comuna Talpa, județul Teleorman.  

Față de cele prezentate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre care sa fie supus 

spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

Director executiv, 

Doina Nedea 

                    Întocmit,  

       Ghiță Otilia 


