
 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

NR. 12895 / 12.06.2019 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

   la proiectul de hotarare privind aprobarea modalitatii de acordare a beneficiilor financiare 

persoanelor varstnice – veterani de razboi din Municipiul Alexandria 

 

 

 

               In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, modificata, 

sistemul national de asistenta sociala reprezinta  ansamblul de institutii, masuri si actiuni prin 

care statul, reprezentat de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si 

societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori 

permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a persoanei, 

familiei, grupurilor ori comunitatilor.  

Sistemul national de asistenta sociala intervine subsidiar sau complementar sistemelor de 

asigurari sociale si se compune din sistemul de beneficii de asistenta sociala si  sistemul de 

servicii sociale. 

 Asistenta sociala prin masurile si actiunile specifice, are ca scop dezvoltarea capacitatilor 

individuale pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor 

de coeziune si incluziune sociala. 



Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale isi asuma responsabilitatea 

de realizare a masurilor prevazute in actele normative privind beneficiile de asistenta sociala.  

Beneficiile de asistenta sociala reprezinta o formă de suplimentare sau de substituire a 

veniturilor individuale/familiale obtinute din muncă, in vederea asigurării unui nivel de trai 

minimal, precum si o formă de sprijin in scopul promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii 

vietii anumitor categorii de persoane ale caror drepturi sociale sunt prevazute expres de lege. 

Persoanele varstnice reprezintă o categorie de populaţie vulnerabilă cu nevoi particulare, 

datorită limitărilor fiziologice si fragilităţii caracteristice fenomenului de imbătranire. 

            Persoanele varstnice, in funcţie de situaţiile personale de natură socio-economică, 

medicală si fiziologică, beneficiază de măsuri de asistenţă socială, in completarea prestaţiilor de 

asigurări sociale pentru acoperirea riscurilor de bătraneţe si de sănătate. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor 

varstnice, republicata, persoanele varstnice au dreptul la asistenţă socială, in raport cu situaţia 

sociomedicală si cu resursele economice de care dispun. 

 Măsurile de asistenţă socială prevăzute de prezenta lege sunt complementare celor 

reglementate prin sistemul asigurărilor sociale. 

Persoanele varstnice care beneficiază de asistenţă socială au dreptul si la alte forme de 

protecţie socială, in condiţiile legii. 

Sunt considerate persoane varstnice, in sensul legii, persoanele care au implinit varsta de 

pensionare stabilită de lege. 

Conform prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele 

drepturi ale invalizilor si veteranilor de razboi, republicata, au calitatea de veteran de război 

persoanele care au participat la primul sau al doilea război mondial in armata romană. 

 

 

 

 

 

 

Prin HGR 1222/2007 privind instituirea “Zilei veteranilor de razboi”, se instituie "Ziua 

veteranilor de razboi", care se sarbatoreste în ziua de 29 aprilie a fiecarui an. 



Avand in vedere varsta inaintata a veteranilor de razboi, starea de sanatate precara si 

recunostinta care li se cuvine, apreciem ca ar fi necesare acordarea unor masuri de sprijin sub 

forma de beneficii financiare dupa cum urmeaza: 1000 lei la implinirea varstei de 100 ani, 500 

lei la sarbatoarea Zilei veteranilor de razboi din 29 aprilie a fiecarui an. 

         In urma referatului nr. 6343 / 12.06.2019 prezentat de Serviciul public local D.A.S. Alexandria, s-a 

propus intocmirea unui proiect de hotarare privind modalitatea de acordare a beneficiilor financiare 

persoanelor varstnice – veterani de razboi din Municipiul Alexandria. 

        Acordarea de beneficii financiare persoanelor varstnice – veterani de razboi se efectueaza numai 

pentru persoanele care au domiciliul in municipiul Alexandria, iar acoperirea financiara a costurilor, 

potrivit legii, se asigura din bugetul local. 

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

prevederile legale in vigoare. 

     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 aprobarea modalitatii de acordare a beneficiilor financiare persoanelor varstnice – 

veterani de razboi din Municipiul Alexandria”. 

     Directia Economica si Serviciul 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. 

                

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUSIN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


