
 
 ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T A R A R E 
 

                             Priveste: acordarea  unor ajutoare de urgenta constând în produse alimentare, pentru elevii 
domiciliați pe raza  municipiul Alexandria ,care au fost diagnosticați cu 
tuberculoză pulmonară 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, 

având în vedere: 
            -  expunerea de motive nr. 15039/10.05.2016  a Primarului municipiului Alexandria; 
            - raportul comun de specialitate nr.15040/10.05.2016 al Direcției Buget, Finanțe, Taxe și 
Impozite  și Direcției Administrației Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria; 

      - referatul nr. 7736/09.05.2016 al Serviciului public  local Direcția Generală de Asistență 
Socială Alexandria;  

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 

- cererile părinților/reprezentanților legali ai copiilor și anchetele sociale efectuate la domiciliul 
acestora; 

- prevederile art. 11 din Legea 292/2011 a asistenței sociale ,modificată și completată; 
- prevederile art .48 ,art. 130 ,art. 131 și art. 132 din Legea 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului ,republicată ,cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 28 alin.(2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificările 

și completările ulterioare; 
-prevederile art. 41 ,art. 43 și art. 44 din HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. d si alin.(6), lit. a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare. 

      In temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1) si alin. (2) lit. ,,a”  si ale art. 115 alin. (1), lit. ,,b”,  din 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

H O T A R A S T E : 
 
            Art. 1.  Se  aprobă acordarea unor  ajutoare de urgență , lunare constând în produse alimentare, 
pentru  elevii care au fost diagnosticați cu tuberculoză pulmonară și cu domiciliul in municipiul 
Alexandria, județul Teleorman, conform anexei nr. 1 si anexei nr.2  care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
            Art. 2. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru emiterea si semnarea 
dispozițiilor privind acordarea ajutoarelor de urgență acordate și stabilirea perioadei lunare de acordare. 
            Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotărâre va fi înaintată Instituției Prefectului 
județului Teleorman pentru verificarea legalității , Primarului municipiului Alexandria si Serviciului 
public  local Direcția Generală de Asistență Socială   pentru  cunoaștere și punere în aplicare.  
 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           CONTRASEMNEAZA  
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TABEL NOMINAL 
cuprinzând elevii diagnosticați cu tuberculoză pulmonară domiciliați în municipiul Alexandria, 

beneficiari de ajutoare de urgență constând în produse alimentare 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

CONSILIER,    
Florea Voicilă  

                                                   
                                       
 

 

 

 

 

 

Nr.  
crt.                            

Numele si prenumele                         Domiciliul  

1. Ciorobescu C Andreea Octavia Str.Dunării,Bl. 1605.sc.A,et.2ap.8  

2. Pisică Pascu A Andreea Ryana Str.Libertății,nr.352,Bl.1612,Sc.A.Ap.1 

3. Chivu F Bianca Alexandra Str.N.Bălcescui nr. 87 

4. Rogojanu M Constantin Str.V.Antonescu ,nr. 62 

5. Baban Ionuț Petrișor  Str. M cel Bătrîn ,nr. 99 

6. Humă V Angelică Andrei Str. V.Antonescu ,nr. 26 

7. Roșu F Corina Nicoleta Str. Libertății , nr. 413 

8. Bănăseanu M Maria Alina Str V.Antonescu ,nr. 122 

9. Mihai Ștefania Victorița Str. M cel Bătrân ,nr.93B 

10. Dragne D Leonard Gabriel Str.Libertății ,nr. 477 

11. Papan R Cornel Martin Str. Dunării ,nr. 225 

12. Anton I Sebastian Andrei Str. Dunării ,nr.364,bl.G100,sc.A,ap.47 

13. Constantin P Paula Delia Str. Cuza Vodă, nr. 126 

14. Marinache Robert Alberto Dănuț Str. Dunării,nr.364,bl.G100,sc.A,ap.1 

15. Marinache Marius Ștefan Str. Meșteșugarilor ,nr. 58 

16. Dinu I Nicușor Valentin Str.Agricultori ,nr. 87 
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Produsele alimentare 
de care vor beneficia elevii diagnosticați cu tuberculoză pulmonară din  municipiul Alexandria. 

                 
 
 
 
Nr.crt. Denumire produs alimentar U.M . Cantitate aprobata / persoana/lună 
1 Piept de pui Kg. 6 
2 Mere Kg. 4 
3 Cașcaval de vacă Kg. 1,5 
4 Ulei l 1 
5 Ouă buc 10 
6 Paste făinoase ( 400 g/ buc ) buc. 2 
7 Lapte pasteurizat l 4 
8 Cartofi Kg.                                          2 
9 Orez Kg. 1 
10 Zahăr Kg. 1 
11 Fasole verde teci (borcan ) buc. 2 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
CONSILIER, 

Florea Voicilă 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
JUDEȚUL TELEORMAN 
CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA                        SE APROBA                
SERVICIUL PUBLIC LOCAL                                    PRIMAR, 
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ    VICTOR DRĂGUȘIN 
SOCIALĂ ALEXANDRIA 
NR. 7736/09.05.2016 
 
 

R E F E R A T 

 

 
                            Priveste :  acordarea  unor ajutoare de urgenta constand in produse alimentare, pentru elevii 

domiciliați pe raza municipiului Alexandria care au fost diagnosticați cu 
tuberculoză pulmonară 

 
 
                      In conformitate cu prevederile art. 47 alin. 1 din Constitutia Romaniei, “ Statul este 
obligat sa ia masuri de dezvoltate economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un 
nivel de trai decent”. 
                    Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 292/2011 a asistenței sociale ,modificată și 
completată ,beneficiile de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de 
excluziune socială se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situații punctuale și pot 
cuprinde și o categorie principală și anume ajutoare alimentare. 

        Conform prevederilor art. 48 din Legea 272/2004 ,privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului ,republicată ,cu modificările și completările ulterioare ,copilul are dreptul de a 
beneficia  de hrană ,îmbrăcăminte și educație ,iar statul ,prin autoritățile publice competente ,este 
obligat să asigure sprijin corespunzător ,sub formă de prestații financiare ,prestații în natură ,precum și 
sub formă de servicii ,în condițiile legii. 

         Conform prevederilor art. 130 ,art. 131 și art. 132 din Legea 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului ,republicată ,cu modificările și completările ulterioare , „Primarii 
acordă prestații financiare excepționale ,în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă 
temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pune în pericol 
dezvoltarea armonioasă a copilului.” , „Cuantumul maxim ,precum și condițiile de acordare a 
prestațiilor financiare excepționale se stabilesc prin hotărâre a consiliului local ” , iar „Prestațiile 
financiare excepționale pot fi acordate și sub formă de prestații în natură  , pe baza dispoziției 
primarului , constând în principal , în alimente”. 
                     Pentru persoanele diagnosticate cu tuberculoză pulmonară ,alimentația reprezintă unul 
dintre principalii factori de refacere (protecție ). 

         Alimentația trebuie să asigure menținerea stării de sănătate :creșterea ,dezvoltarea fizică și 
intelectuală corespunzătoare ,activitate fizică și intelectuală normală . 

         Rația alimentară este cantitatea de alimente exprimată în calorii care consumată în 24 de 
ore ,acoperă necesitățile energetice ale orgamisnului în această perioadă .Alcătuirea unei rații 
alimentare implică nevoile nutritive ale organismului , modalitățile în care se poate realiza acoperirea 
acestor nevoi . 

         Energia necesară proceselor vitale este furnizată de principiile nutritive calorigene :lipide 
,proteine și glucide. 

         Un rol important în alimentația omului sănătos îl ocupă alimentele de protecție . 
          Conform necesarului de produse alimentare înregistrat la nr. 7732/09.05.2016 și întocmit 

de medicii specialiști din cadrul D.G.A.S. ,elevii diagnosticați cu tuberculoză pulmonară au nevoie de o 
alimentație sănătoasă pentru o perioadă de 6 luni ,alimentele recomandate constând în :piept de pui ,  

 



 
 
 
 

mere , cașcaval de vacă , ulei , ouă , paste făinoase , lapte pasteurizat , cartofi , orez , zahăr , fasole 
verde teci. 

    Conform situatiei intocmite de către conducerea școlii gimnaziale „ Alexandru Colfescu ” și a 
actelor depuse de către părinții copiilor , la nivelul municipiului Alexandria sunt persoane care au 
beneficiat de internare la spitalul „Marius Nasta ” din București , conform anexei nr. 1 ce face parte 
integranta din prezentul referat ,date transmise prin adresa nr 803/25.04.2016 din partea unității de 
învățământ. 

       Având în vedere cele prezentate, consideram ca este necesara acordarea de ajutoare de 
urgenta  constand in produse alimentare si pentru elevii care au fost diagnosticați cu tuberculoză 
pulmonară  , conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezentul referat. 
                    Fata de cele prezentate mai sus, propunem intocmirea unui proiect de hotarare care sa fie 
supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
                
 
 

 
DIRECTOR GENERAL, 
        IOAN VOICU 
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TABEL NOMINAL 

cuprinzând elevii diagnosticați cu tuberculoză pulmonară domiciliați în municipiul Alexandria, 
beneficiari de ajutoare de urgență constând în produse alimentare 
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Nr.  
crt.                                                        

Numele si prenumele                         Domiciliul  

1. Ciorobescu C Andreea Octavia Str.Dunării,Bl. 1605.sc.A,et.2ap.8  

2. Pisică Pascu A Andreea Ryana Str.Libertății,nr.352,Bl.1612,Sc.A.Ap.1 

3. Chivu F Bianca Alexandra Str.N.Bălcescu nr. 87 

4. Rogojanu M Constantin Str.V.Antonescu ,nr. 62 

5. Baban Ionuț Petrișor  Str. M cel Bătrîn ,nr. 99 

6. Humă V Angelică Andrei Str. V.Antonescu ,nr. 26 

7. Roșu F Corina Nicoleta Str. Libertății , nr. 413 

8. Bănăseanu M Maria Alina Str V.Antonescu ,nr. 122 

9. Mihai Ștefania Victorița Str. M cel Bătrîn ,nr.93B 

10. Dragne D Leonard Gabriel Str.Libertății ,nr. 477 

11. Papan R Cornel Martin Str. Dunării ,nr. 225 

12. Anton I Sebastian Andrei Str. Dunării ,nr.364,bl.G100,sc.A,ap.47 

13. Constantin P Paula Delia Str. Cuza Vodă, nr. 126 

14. Marinache Robert Alberto Dănuț Str. Dunării,nr.364,bl.G100,sc.A,ap.1 

15. Marinache Marius Ștefan Str. Meșteșugarilor ,nr. 58 

16. Dinu I Nicușor Valentin Str.Agricultori ,nr. 87 
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Produsele alimentare 
de care vor beneficia elevii diagnosticați cu tuberculoză pulmonară din  municipiul Alexandria. 

                 
 
 
 
Nr.crt. Denumire produs alimentar U.M . Cantitate aprobata / persoana/lună 
1 Piept de pui Kg. 6 
2 Mere Kg. 4 
3 Cașcaval de vacă Kg. 1,5 
4 Ulei l 1 
5 Ouă buc 10 
6 Paste făinoase ( 400 g/ buc ) buc. 2 
7 Lapte pasteurizat l 4 
8 Cartofi Kg.                                          2 
9 Orez Kg. 1 
10 Zahăr Kg. 1 
11 Fasole verde teci (borcan ) buc. 2 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
IOAN VOICU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
NR. 15039/10.05.2016 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

                                La proiectul  de hotarare privind acordarea  unor ajutoare de urgenta constand in produse 
alimentare, pentru elevii domiciliați pe raza municipiului Alexandria ,care au fost 
diagnosticați cu tuberculoză pulmonară 

 
 
                      In conformitate cu prevederile art. 47 alin.(1) din Constitutia Romaniei, “ Statul este 
obligat sa ia masuri de dezvoltate economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un 
nivel de trai decent”. 

          Conform prevederilor art. 130 ,art. 131 și art. 132 din Legea 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului ,republicată ,cu modificările și completările ulterioare , „Primarii 
acordă prestații financiare excepționale ,în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă 
temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pune în pericol 
dezvoltarea armonioasă a copilului.” , „Cuantumul maxim ,precum și condițiile de acordare a 
prestațiilor financiare excepționale se stabilesc prin hotărâre a consiliului local ” , iar „Prestațiile 
financiare excepționale pot fi acordate și sub formă de prestații în natură  , pe baza dispoziției 
primarului , constând în principal , în alimente”. 

            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. 
                             In urma referatului nr. 7736/09.05.2016 prezentat de Serviciul public local DGAS 
Alexandria , s-a propus acordarea unor ajutoare de urgenta constand in produse alimentare, pentru un 
numar de 16 elevi care au domiciliul pe raza municipiului Alexandria și care au fost diagnosticați cu 
tuberculoză pulmonară ,conform actelor doveditoare prezentate.  

                             Avand in vedere 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  unor ajutoare de urgenta constând în produse alimentare , pentru 
elevii domiciliați pe raza municipiului Alexandria ,care au fost diagnosticați cu tuberculoză 
pulmonară’’.   
               Directia Buget, Finante, Taxe si Impozite si Directia Administratiei Publice Locale 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. 
 

PRIMAR, 
VICTOR DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA              

DIRECTIA BUGET FINANTE, TAXE SI IMPOZITE 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

NR. 15040/10.05.2016 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

                              Privind acordarea  unor ajutoare de urgenta constand in produse alimentare , pentru elevii 
domiciliați pe raza municipiului Alexandria , care au fost diagnosticați cu tuberculoză 
pulmonară  

 

                          Prin expunerea de motive nr.  15039/10.05.2016, Primarul Municipiului Alexandria supune 
dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare privind acordarea  unor ajutoare de 
urgenta constand in produse alimentare , pentru elevii domiciliați pe raza municipiului Alexandria , 
care au fost diagnosticați cu tuberculoză pulmonară  

 

 

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

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

decent”. 

         In acest sens art. 36, alin. (1) si (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca in exercitarea atributiilor 

,,Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu 

exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau 

centrale”, iar ,,in exercitarea atributiilor, consiliul local, asigura, potrivit competentelor sale  si in 

conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile 

sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a 

altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala”.     

         Conform prevederilor art. 130 ,art. 131 și art. 132 din Legea 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului ,republicată ,cu modificările și completările ulterioare , „Primarii 
acordă prestații financiare excepționale ,în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă 
temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pune în pericol 
dezvoltarea armonioasă a copilului.” , „Cuantumul maxim ,precum și condițiile de acordare a 
prestațiilor financiare excepționale se stabilesc prin hotărâre a consiliului local ” , iar „Prestațiile 
financiare excepționale pot fi acordate și sub formă de prestații în natură  , pe baza dispoziției 
primarului , constând în principal , în alimente”. 

 

2. OPORTUNITATEA 
         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 sau 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. 

          Conform prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale ,,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”, cu 



participarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi a reprezentanţilor organizaţiilor 
societăţii civile. 
 

3. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 
       Pentru persoanele diagnosticate cu tuberculoză pulmonară ,alimentația reprezintă unul dintre 
principalii factori de refacere (protecție ). 

      In urma referatului nr.  7736/09.05.2016  prezentat de Serviciul public  local DGAS 
Alexandria , s-a propus acordarea unor ajutoare de urgenta constand in produse alimentare, pentru un 
numar de 16 elevi domiciliați pe raza municipiului Alexandria ,care au fost diagnosticați cu tuberculoză 
pulmonară . 

                     Alimentația trebuie să asigure menținerea stării de sănătate :-creșterea ,dezvoltarea 
fizică și intelectuală corespunzătoare ,activitate fizică și intelectuală normală . 

         Rația alimentară este cantitatea de alimente exprimată în calorii care consumată în 24 de 
ore ,acoperă necesitățile energetice ale orgamisnului în această perioadă .Alcătuirea unei rații 
alimentare implică nevoile nutritive ale organismului , modalitățile în care se poate realiza acoperirea 
acestor nevoi . 

         Energia necesară proceselor vitale este furnizată de principiile nutritive calorigene :lipide 
,proteine și glucide. 

         Un rol important în alimentația omului sănătos îl ocupă alimentele de protecție . 
             Finantarea cheltuielilor legate de acordarea acestor facilitati se va face din bugetul local al 

Municipiului Alexandria - sectiunea de functionare - Capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”, 

titlul IX - Asistenta sociala, articolul 57 - Ajutoare sociale. 

 

4. LEGALITATEA PROIECTULUI       
         Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

- prevederile art. 11 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale , modificată și completată; 

            - prevederile art .48 ,art. 130 ,art. 131 și art. 132 din Legea 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului ,republicată ,cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 28 alin.(2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificările 
și completările ulterioare; 

-prevederile art. 41 ,art. 43 și art. 44 din HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
de aplicare aprevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. d si alin.(6), lit. a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 5. BENEFICII PENTRU SOCIETATE 
               La nivelul municipiului Alexandria sunt un număr de 16 elevi care au domiciliul pe raza 
municipiului Alexandria , care au fost diagnosticați cu tuberculoză pulmonară și necesită sprijin 
constând în alimente , întrucât asigurarea unei alimentații corespunzătoare  ajută la refacerea stării de 
sănătate a copiilor.  

      Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

Directia Buget Finante Taxe si Impozite                      Directia Administratie Publica Locala 
                  Director executiv,                                                      Director executiv, 
                 Haritina Gafencu                                                          Rodica Baicu  

 
 


