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H  O  T  A  R  A  R  E 
 

Priveste :     prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnul  

Chiru Marian din municipiul Alexandria. 
 

 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria , judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara , avand in vedere: 
- expunerea de motive nr. _________ / _________ 2014  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. __________ /__________2014  al Directiei Buget , Finante , Taxe si 

Impozite si Directiei Administratiei Publice Locale din cadrul Primariei municipiului Alexandria ; 
- referatul nr. _________ /__________2014 al Serviciului public de interes local Administratia 

Activitatilor Sociale , Protectie Sociala Alexandria; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

- prevederile HCL nr. 44/ 30.01.2014 privind aprobarea organigramei , a statului de functii si numarului 
de personal si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului public de interes local  Administratia 

Activitatilor Sociale , Protectie Sociala  Alexandria; 
- Legea nr. 292 / 2011 privind asistenta sociala ; 
- 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 aproba prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru o 

perioada de 6 luni , domnului Chiru Marian din municipiul Alexandria, judetul Teleorman.  
Art. 2.  Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului judetului 

Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului Alexandria si Serviciului public de interes local 
Administratia Activitatilor Sociale , Protectie Sociala Alexandria pentru cunoastere si masuri de aplicare. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,       CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER,                SECRETAR, 

            Ionut Neacsu                     Jr. Iulian Purcaru 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

NR.________/__________________________2014 

 



 

   CONSILIUL LOCAL  AL MUN. ALEXANDRIA     SE APROBA 

   SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL       PRIMAR, 

   ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE       VICTOR DRAGUSIN 

   PROTECTIE SOCIALA 

   NR. ___________/ __________ 2014 

 

 

 

R  E  F  E  R  A  T 

 

 
                   Privind : prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru        

domnul  Chiru Marian din municipiul Alexandria. 
 

 
                   Conform prevederilor Legii nr. 292/ 2011 a asistentei sociale , sistemul naţional de asistenţă socială 
reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 
efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 

persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 
                  Sistemul naţional de asistenţă socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar sistemelor de 
asigurări sociale şi se compune din sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale. 

                 Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor 
sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, 

prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii 
                 Autorităţile administraţiei publice locale şi toţi furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia de a 

organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile 
identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate si de resursele disponibile. 
                  Nevoia socială reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea 

condiţiilor strict necesare de viaţă, în vederea asigurării participării sociale sau, după caz, a integrării sociale. 
                  Serviciile sociale adresate persoanelor fără adăpost au drept scop asigurarea de găzduire pe perioadă 

determinată, asociată cu acordarea unor servicii medicale si asigurarea unei alimentatii corespunzatoare in limita 
alocatiei de hrana. 
                 Beneficiarii serviciilor sociale acordate in cadrul adapostului , sunt persoane fara venituri sau cu 

venituri reduse , aflate intr-o situatie temporara de criza si  care sunt nevoite sa locuiasca in strada din lipsa unui 

spatiu propriu locativ. 

                  Perioada acordarii acestor servicii sociale este de maxim 6 luni , cu posibilitatea prelungirii cu inca 12 
luni ,in cazuri exceptionale. 
                  In majoritatea cazurilor  , asistatii sociali  beneficiaza de prelungirea perioadei de cazare cu cele 

maxim 12 luni , prevazute de regulament, iar dupa incheierea perioadei de prelungire de 12 luni, s-a constatat ca 

asistatii sociali nu au reusit sa-si rezolve problema unui spatiu propriu de locuit. 

                Domnul  Chiru Marian , persoana singura , fara venituri , beneficiaza de serviciile sociale acordate in 
adapost din data de 15.11.2012, instituirea masurii de admitere fiind aprobata prin dispozitia primarului nr. 2889/ 
09.11.2012 , iar prin HCL nr. 144/ 29.04.2014  s-a aprobat prelungirea serviciilor sociale pentru o perioada de 6 

luni. 

                Pe parcursul perioadei de cazare in adapost, domnul  Chiru Marian,  nu a reusit sa-si rezolve problema 

unui spatiu propriu locativ.  
                Prin HCL nr. 44/ 30.01.2014 , s-a aprobat pentru cazurile deosebite , prelungirea serviciilor sociale 
acordate in adapost pe o perioada determinata dupa expirarea perioadei aprobate prin dispozitia primarului , 

numai prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Alexandria.  
                Fata de cele prezentate mai sus propunem prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru  domnul  Chiru Marian din municipiul Alexandria pentru o perioada de 6 luni , prin 
intocmirea unui proiect de hotarare  care va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 

municipiului Alexandria. 
 

DIRECTOR EXECUTIV , 

IOAN VOICU 



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR.__________/ ___________ 2014 
 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

                la proiectul de hotarare privind prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru domnul  Chiru Marian din municipiul Alexandria. 

 

 

 

                   Conform prevederilor Legii nr. 292/ 2011 a asistentei sociale , sistemul naţional de asistenţă 

socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea 

sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau 

excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

                   Beneficiarii serviciilor sociale acordate in cadrul adapostului , sunt persoane fara venituri 

sau cu venituri reduse , aflate intr-o situatie temporara de criza si  care sunt nevoite sa locuiasca in 

strada din lipsa unui spatiu propriu locativ. 
                   In majoritatea cazurilor  , asistatii sociali  beneficiaza de prelungirea perioadei de cazare cu 

cele maxim 12 luni , prevazute de regulament, iar dupa incheierea perioadei de prelungire de maxim 12 

luni, s-a constatat ca asistatii sociali nu au reusit sa-si rezolve problema unui spatiu propriu de locuit. 

                   In urma referatului nr. _________/ ________ 2014  prezentat de Serviciul public de interes 

local Administratia Activitatilor Sociale Protectie Sociala Alexandria , s-a propus prelungirea 

serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar  pentru o perioada de 6 luni , domnului  

Chiru Marian din municipiul Alexandria. 

                  Pentru a raspunde nevoii sociale , consider ca este necesar prelungirea serviciilor sociale 

prin hotarare a consiliului local, pentru domnul  Chiru Marian, persoana singura si fara venituri.  

                 Conform 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 prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnul  

Chiru Marian din municipiul Alexandria’’. 

                Directia Buget Finante Taxe si Impozite si Directia Administratie Publica Locala va intocmi 

raportul comun de specialitate pe care il va sustine la comisiile de specialitate spre avizare. 
                Dupa intocmirea raportului comun 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. ___________/ _________ 2014 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

                la proiectul de hotarare privind prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 
temporar pentru domnul  Chiru Marian din municipiul Alexandria. 

 

 

                   Prin expunerea de motive nr. ___________/ _________2014, Primarul Municipiului Alexandria 

supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare privind prelungirea serviciilor sociale 

acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnul  Chiru Marian din municipiul Alexandria. 
 

1. NECESITATEA 

                 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) 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”.    

  

2. OPORTUNITATEA 

                 Conform prevederilor Legii nr. 292/ 2011 a asistentei sociale , sistemul naţional de asistenţă socială 
reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 

efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 

persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 
                Autorităţile administraţiei publice locale şi toţi furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia de a 
organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile 

identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate si de resursele disponibile. 
 

3. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

                  Nevoia socială reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea 

condiţiilor strict necesare de viaţă, în vederea asigurării participării sociale sau, după caz, a integrării sociale. 

                  Serviciile sociale adresate persoanelor fără adăpost au drept scop asigurarea de găzduire pe perioadă 
determinată, asociată cu acordarea unor servicii de consiliere şi de reinserţie sau reintegrare socială, în 

concordanţă cu nevoile individuale identificate. 
                 Beneficiarii serviciilor sociale acordate in cadrul adapostului , sunt persoane fara venituri sau cu 

venituri reduse , aflate intr-o situatie temporara de criza si  care sunt nevoite sa locuiasca in strada din lipsa unui 

spatiu propriu locativ. 
                  Perioada acordarii acestor servicii sociale este de maxim 6 luni , cu posibilitatea prelungirii cu inca 12 

luni ,in cazuri exceptionale. 
                  In majoritatea cazurilor  , asistatii sociali  beneficiaza de prelungirea perioadei de cazare cu cele 

maxim 12 luni , prevazute de regulament, iar dupa incheierea perioadei de prelungire de maxim 12 luni, s-a 

constatat ca asistatii sociali nu au reusit sa-si rezolve problema unui spatiu propriu de locuit. 



                   In urma referatului nr. ___________/ _________ 2014  prezentat de Serviciul public de interes local 
Administratia Activitatilor Sociale Protectie Sociala Alexandria , s-a propus  prelungirea serviciilor sociale 
acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnul  Chiru Marian din municipiul Alexandria, pentru o 

perioada de 6 luni. 

                  Pentru a raspunde nevoii sociale , consideram ca este necesar  prelungirea serviciilor  acordate in 

cazuri deosebite pe o perioada determinata pana la depasirea situatiei de criza. 
 

4. LEGALITATEA PROIECTULUI       

                 Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

- prevederile HCL nr.  44/ 30.01.2014 privind aprobarea organigramei , a statului de functii si numarului 

de personal si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului public de interes local  Administratia 

Activitatilor Sociale , Protectie Sociala  Alexandria; 
            - Legea nr. 292 / 2011 privind asistenta sociala ; 

             - 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 

                 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”. 

                In cele mai multe cazuri  , asistatii sociali beneficiaza de prelungirea perioadei de cazare cu cele 

maxim 12 luni , prevazute de regulament, iar dupa incheierea perioadei maxime de cazare s-a constatat ca acestia 
nu au reusit sa-si rezolve problema unei spatiu propriu de locuit. 

                 Avand in vedere ca beneficiarii serviciilor sociale acordate prin adapost sunt in general persoane cu 

venituri reduse , persoane care se incadreaza in categoria celor defavorizate social si care necesita protectie 

sociala, consideram ca este necesar prelungirea serviciilor pe o perioada determinata pana la depasirea situatiei 

de criza,  prin hotarare a consiliului local. 

      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,               Director, 

     Haritina Gafencu          Rodica Baicu 


