
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: acordarea unui ajutor financiar lunar pentru domnul Stan Florentin Stefan, Cetătean de 
onoare al municipiului Alexandria, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare 
îngrijirii personale.

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedinta extraordinară, 
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 5821 / 06.03.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 5822 / 06.03.2020 al Directiei Economice si Directiei Juridic 

Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria;
- referatul nr. 2171/05.03.2020 al Serviciului public local Directia de Asistentă Socială

Alexandria; 
- adresa nr. 5120/03.03.2020 din partea Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;
- prevederile art. 93, art. 94, art. 96 si art. 97 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu 

modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice , republicată, cu 

modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin.2, lit. d. si alin.7, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României.
În temeiul prevederilor art. 139 , alin. 1 si alin.5 si art. 196 alin.1 lit. a din  OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ al României,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar lunar în cuantum de 1500 lei / lună, începând cu 
luna martie 2020, pentru domnul Stan Florentin Stefan, domiciliat în municipiul Alexandria, str. Dunării, 
nr. 218, bl. B4, sc.A, et.2, ap.11, Cetătean de onoare al municipiului Alexandria, reprezentând acoperirea 
unor cheltuieli necesare îngrijirii personale.

Art. 2. Se împuterniceste Primarul municipiului Alexandria pentru emiterea si semnarea dispoziției 
privind acordarea ajutorului financiar lunar, conform prezentei hotărâri.

Art. 3. Fondurile utilizate pentru acordarea ajutorului financiar lunar vor fi suportate din bugetul local 
al municipiului Alexandria.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria , prezenta hotărâre va fi înaintată
Instituției Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitătii, Primarului municipiului 
Alexandria si Serviciului public local Directia de Asistentă Socială pentru  cunoastere si punere în 
aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Curea Gina Georgeta Alexandru Răzvan Ceciu

ALEXANDRIA
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JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUN. ALEXANDRIA SE APROBĂ
SERVICIUL PUBLIC LOCAL                                   PRIMAR,
DIRECTIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ VICTOR DRĂGUȘIN
NR. 2171 / 05.03.2020

R E F E R A T

Priveste : acordarea unui ajutor financiar lunar, pentru domnul Stan Florentin Stefan , Cetătean de 
onoare al municipiului Alexandria , reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare
îngrijirii personale.

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. 1 din Constitutia României, “ Statul este obligat să
ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai 
decent”.

În conformitate cu prevederile art. 96 si art. 97 din Legea 292/ 2011 a asistentei sociale, cu 
modificările si completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea 
identificării şi evaluării nevoilor persoanelor vârstnice, a organizării, planificării şi asigurării finanţării 
sau cofinanţării serviciilor sociale si obligatia de a asigura serviciile de îngrijire personală acordate la 
domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu 
poate să le asigure îngrijirea.

Art. 93 alin. (3) din Legea 292/ 2011 a asistentei sociale, precizează că în situaţia persoanei 
vârstnice singure sau a cărei familie nu poate să asigure, parţial sau integral, îngrijirea şi întreţinerea 
acesteia, statul intervine prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate 
nevoilor strict individuale ale persoanei vârstnice, iar conform art. 94 alin.(2), lit. e), categoria 
beneficiilor de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice include si acordarea de ajutoare pentru 
situaţii care pun în pericol viaţa şi siguranţa persoanei vârstnice, precum şi pentru evitarea 
instituţionalizării.

Domnul Stan Florentin Stefan, în vârstă de 70 ani, domiciliat în municipiul Alexandria, str. 
Dunării, nr. 218, bl. B4, sc.A, et.2, ap.11, este pensionar si are probleme grave de sănătate, este 
imobilizat la pat si este încadrat în gradul grav de handicap, fără asistent personal, conform certificatului 
de încadrare în grad de handicap nr. 310/28.01.2020. 

Domnul Stan Florentin Stefan a primit titlul de ”Cetătean de onoare” al municipiului Alexandria 
în anul 2019, pentru meritele deosebite obtinute în activitatea sa desfăsurată în domeniul presei.

Domnul Stan Florentin Stefan este diagnosticat cu ”Neoplasm renal operat”, ”Tumoră rinichi cu 
evolutie imprevizibilă si necunoscută”, ”Anemie”, ”Hipertensiune”, ”Cardiopatie ischemică cronică”, 
”Flebită si tromboflebită”, ”Hematurie nespecificată”.

Doamna Stan Floarea, sotie, în vârstă de 69 ani, pensionară, de asemenea persoană vârstnică si 
cu probleme de sănătate, nu poate să îi acorde sotului său îngrijirea de care acesta are nevoie.

Cazul domnului Stan Florentin Stefan a fost prezentat spre analiză Consiliului Local al 
municipiului Alexandria si conform adresei nr. 5120/ 03.03.2020 din partea Consiliului local al 
municipiului Alexandria, în sedinta din data de 27.02.2020 s-a aprobat referatul nr. 1930/ 27.02.2020 al 
Directiei de Asistentă Socială Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor financiar lunar domnului 
Stan Florentin Stefan, în cuantum de 1500 lei/ lună, începând cu luna martie 2020, reprezentând 
acoperirea unor cheltuieli necesare îngrijirii personale.

Fată de cele prezentate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre care să fie supus 
spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Director executiv , Sef serviciu , 
Doina Nedea Verginia Krumes

JUDETUL TELEORMAN



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 5821 / 06.03.2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar lunar pentru domnul 
Stan Florentin Stefan, Cetătean de onoare al municipiului Alexandria, reprezentând acoperirea unor 
cheltuieli necesare îngrijirii personale.

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. 1 din Constitutia României, “ Statul este obligat să
ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetatenilor un nivel de trai 
decent”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/ 2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările 
ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea identificării şi evaluării nevoilor 
persoanelor vârstnice, a organizării, planificării şi asigurării finanţării sau cofinanţării serviciilor sociale 
si obligatia de a asigura serviciile de îngrijire personală acordate la domiciliu sau în centre rezidenţiale 
pentru persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea.

În urma referatului nr. 2171 / 05.03.2020 prezentat de Serviciul public local Directia de 
Asistentă Socială Alexandria , s-a propus acordarea unui ajutor financiar lunar în cuantum de 1500 lei / 
lună, începând cu luna martie 2020, pentru domnul Stan Florentin Stefan, domiciliat în municipiul 
Alexandria, str. Dunării, nr. 218, bl. B4, sc.A, et.2, ap.11, Cetătean de onoare al municipiului Alexandria, 
reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare îngrijirii personale.

Având în vedere prevederile art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre: ,,Proiect de hotărâre privind acordarea 
unui ajutor financiar lunar pentru domnul Stan Florentin Stefan, Cetătean de onoare al municipiului 
Alexandria, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare îngrijirii personale’’.

Directia Economică si Directia Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria 
vor întocmi raportul comun de specialitate pe care îl vor sustine la comisiile de specialitate spre avizare.

După întocmirea raportului comun de specialitate si avizarea de către comisiile sus mentionate, 
proiectul de hotărâre însotit de referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate si avizul 
comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUSIN

JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA             



DIRECTIA ECONOMICĂ
DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
NR. 5822 / 06.03.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privind acordarea unui ajutor financiar lunar pentru domnul Stan Florentin Ștefan, Cetățean de 
onoare al municipiului Alexandria, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare îngrijirii personale.

Prin Referatul de aprobare nr. 5821 / 06.03.2020, Primarul Municipiului Alexandria supune 
dezbaterii si aprobării Consiliului Local al municipiului Alexandria proiectul de hotărâre privind 
acordarea unui ajutor financiar lunar pentru domnul Stan Florentin Stefan, Cetătean de onoare al 
municipiului Alexandria, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare îngrijirii personale.

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA
În conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1) din Constitutia României, „Statul este obligat să

ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai 
decent”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările 
ulterioare ,,pentru prevenirea si combaterea sarăciei si a riscului de excluziune socială prin politicile 
publice initiate, statul instituie măsuri 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.

Art. 93 alin. (3) si art. 94 alin.(2), lit. e) din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale precizează că,
în situaţia persoanei vârstnice singure sau a cărei familie nu poate să asigure, parţial sau integral, 
îngrijirea şi întreţinerea acesteia, statul intervine prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii 
sociale adecvate nevoilor strict individuale ale persoanei vârstnice, iar categoria beneficiilor de asistenţă 
socială pentru persoanele vârstnice include si acordarea de ajutoare pentru situaţii care pun în pericol 
viaţa şi siguranţa persoanei vârstnice, precum şi pentru evitarea instituţionalizării.

În conformitate cu prevederile art. 96 si art. 97 din Legea 292/ 2011 a asistentei sociale, 
autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea identificării şi evaluării nevoilor persoanelor 
vârstnice, a organizării, planificării şi asigurării finanţării sau cofinanţării serviciilor sociale si obligatia 
de a asigura serviciile de îngrijire personală acordate la domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru 
persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea.

2. ANALIZA ECONOMICĂ SI TEHNICĂ
În urma referatului nr. 2171 / 05.03.2020 prezentat de Serviciul public  local Directia de 

Asistentă Socială Alexandria , s-a propus acordarea unui ajutor financiar lunar în cuantum de 1500 lei / 
lună, începând cu luna martie 2020, pentru domnul Stan Florentin Stefan, domiciliat în municipiul 
Alexandria, str. Dunării, nr. 218, bl. B4, sc.A, et.2, ap.11, Cetătean de onoare al municipiului Alexandria, 
reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare îngrijirii personale.

Deoarece domnul Stan Florentin Stefan, în vârstă de 70 ani, are probleme grave de sănătate, este 
imobilizat la pat Si este încadrat în gradul grav de handicap, fără asistent personal, conform certificatului 
de încadrare în grad de handicap nr. 310/28.01.2020, iar sotia acestuia se confruntă de asemenea cu 
probleme deosebite de sănătate , situatia domnului Stan Florentin Stefan a fost prezentată spre analiză 
Consiliului Local al municipiului Alexandria si în sedinta din data de 27.02.2020 s-a aprobat referatul nr. 
1930/ 27.02.2020 al Directiei de Asistentă Socială Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor 
financiar lunar, în cuantum de 1500 lei/ lună, începând cu luna martie 2020,   ajutor financiar care va fi 
utilizat pentru acoperirea cheltuielilor cu îngrijirea personală.



Finantarea cheltuielilor legate de acordarea acestor facilitati se va face din bugetul local al 
municipiului Alexandria.

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

următoarelor acte normative:
- adresa nr. 5120/ 03.03. 2020 din partea Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- prevederile art. 93, art. 94, art. 96 si art. 97 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu 

modificările wsi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 17/ 2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice , republicată, cu 

modificările si completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ al României.

4. BENEFICII PENTRU SOCIETATE
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.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Directia Economică Directia Juridic Comercial 
Director executiv, Director executiv,
Haritina Gafencu Chesnoiu Postumia Roxandra


