
 
 ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T A R A R E 
 
        Priveste: acordarea unui ajutor financiar lunar, pentru doamna Turta Dumitra, reprezentand 
                        acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru persoane varstnice  
                        dependente ,, Sf. Maria”,  din comuna Talpa, judetul Teleorman 

 
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere: 
            -  expunerea de motive nr. 10347/ 22.04.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
            - raportul comun de specialitate nr. 10348/ 22.04.2014 al Directiei Buget, Finante, Taxe si 
Impozite  si Directiei Administratiei Publice Locale din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 

      - referatul nr. 6594/ 22.04.2014 al Serviciului public de interes local Administratia Activitatilor 
Sociale, Protectie Sociala Alexandria;  

      - adresa nr. 8215 / 28.03.2014 din partea Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
-  prevederile art.94, art. 96, art. 97 si art. 102  din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 
- prevederile art. 7, art. 14 , art. 20, art. 24 si art. 25 din Legea nr. 17/ 2000 privind asistenta 

sociala a persoanelor varstnice , republicata ; 
- 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 acordarea  unui ajutor financiar in cuantum de 500 lei / luna, pentru perioada 
aprilie – decembrie 2014 pentru doamna Turta Dumitra, reprezentand acoperirea unor cheltuieli 
necesare la Centrul rezidential pentru persoane varstnice dependente ,, Sf. Maria”, din comuna Talpa, 
judetul Teleorman. 
           Art. 2. Plata ajutorului financiar se va efectua in contul nr. RO18TREZ60921330208XXXXX 
deschis la Trezoreria Videle al Consiliului Local al comunei Talpa , judetul Teleorman. 
           Art. 3.  Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului Alexandria , Directiei 
Buget, Finante, Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Alexandria si Serviciului public de 
interes local Administratia Activitatilor Sociale , Protectie Sociala  pentru  cunoastere si punere in 
aplicare.  
 

 
             PRESEDINTE DE SEDINTA           CONTRASEMNEAZA  
            CONSILIER,                               SECRETAR, 
         Mioara Andreea Brosteanu                                     Jr. Iulian  Purcaru 
 
 
ALEXANDRIA  
Nr. _________ / _____________________ 2014 



 
JUDETUL TELEORMAN 
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 
 
 

      Priveste :  acordarea unui ajutor financiar lunar, pentru doamna Turta Dumitra, reprezentand 
                        acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru persoane varstnice  
                        dependente ,, Sf. Maria”, din comuna Talpa, judetul Teleorman 
 
                      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 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. 

                         Prin adresa nr. 363/18.03.2014, Spitalul de Psihiatrie Poroschia ne-a supus atentiei cazul 
doamnei Turta Dumitra, persoana varstnica, cu domiciliul inscris in actul de identitate  in  municipiul 
Alexandria. 
                      In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca d-na Turta Dumitra s-a aflat internta de 
peste 50 zile in cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia , avand stabilit ca diagnostic   dementa mixta si 
urmeaza cu tratament medicamentos de specialitate constand in: trofice cerebrale, audemedical si 
vitamine si este dependenta de o alta persoana pentru a-i efectua igiena corporala si a o hrani. 
                      Doamna Turta Dumitra, vaduva, are varsta de 86 ani, este pensionara si beneficiaza de o 
pensie de stat in cuantum de 411 lei/luna si de indemnizatie invalizi, veterani sau vaduve de razboi in 
cuantum de 92 lei/luna. 
                     Avand in vedere ca  doamna Turta Dumitra nu are locuinta proprie si nici sustinatori legali 
si necesita ingrijire si supraveghere permanenta deoarece este imobilizata la pat, s-au intreprins masuri 
pentru internarea acesteia intr-un camin de persoane varstnice, fiind contactat  in acest sens Centrul 
rezidential pentru persoane varstnice dependente ,, Sf. Maria” , din comuna Talpa , judetul Teleorman.   
                      In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea 17 / 2000 privnd asistenta sociala 
a persoanelor varstnice , in situaţia în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obţinerea 
consimţământului acesteia, pentru acordarea îngrijirilor  temporare sau permanente într-un cămin 
pentru persoane vârstnice,  decizia se ia de serviciul social al consiliului local, pe baza anchetei sociale 
şi a recomandărilor medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea şi a medicului specialist, cu 
acceptul rudelor de gradul I ale persoanei. 
                    Cazul d-nei Turta Dumitra a fost prezentat spre analiza Consiliului Local al municipiului 
Alexandria si in sedinta din data de 27.03.2014 s-a aprobat acordarea unui ajutor financiar pentru 
aceasta in cuantum de 500 lei lunar , valabil pentru anul 2014 ( perioada aprilie – decembrie 2014), 
reprezentand acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru persoane varstnice 
dependente ,, Sf. Maria”, din comuna  Talpa, judetul Teleorman. 
 
                   
 



                  Deoarece contributia lunara stabilita la nivelul centrului este in suma de 695 lei / luna,   iar 
venitul realizat de doamna Turta Dumitra este in cuantum total de 503 lei/luna si cheltuielile 
suplimentare cu asigurarea de pampers si medicatie se ridica la suma de 308 lei/luna,  pentru ca aceasta 
sa poata beneficia de serviciile sociale acordate in centru mai este necesara acoperirea sumei de 500 
lei/luna. 
                  In conformitate cu prevederile art. 24  alin. (3) din Legea nr. 17/ 2000,consiliile locale sau 
judeţene hotărăsc cu privire la cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele 
vârstnice îngrijite în cămine şi/sau de susţinătorii legali şi în situaţia în care veniturile acestor persoane 
sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreţinere. 
                 Doamna Turta Dumitra a fost institutionalizata in Centrul rezidential pentru persoane 
varstnice dependente ,, Sf. Maria” din Comuna Talpa , judetul Teleorman in data de 03.04.2014. 
                 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 EXECUTIV, 
IOAN VOICU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
NR. __________ / _____________.2014 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

                                La proiectul  de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar lunar, pentru 
doamna Turta Dumitra, reprezentand   acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru 
persoane varstnice dependente  ,, Sf. Maria”, din comuna Talpa, judetul Teleorman 

 
 

                   Prin adresa nr. 363/18.03.2014, Spitalul de Psihiatrie Poroschia a supus atentiei cazul 
doamnei Turta Dumitra, persoana varstnica, cu domiciliul inscris in actul de identitate  in  municipiul 
Alexandria, iar in urma verificarilor efectuate de catre Serviciul Asistenta Sociala din cadrul AASPS 
Alexandria , s-a constatat ca doamna Turta Dumitra in varsta de 86 de ani, este vaduva , pensionara si 
se confrunta cu probleme grave de sanatate, fiind imobilizata la pat. 
                 Avand in vedere ca  doamna Turta Dumitra nu are locuinta proprie si nici sustinatori legali si 
necesita ingrijire si supraveghere permanenta deoarece este imobilizata la pat, s-au intreprins masuri 
pentru internarea acesteia la Centrul rezidential pentru persoane varstnice dependente ,, Sf. Maria” din 
Comuna Talpa , judetul Teleorman.   
                  In 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. 
                   In urma referatului nr. __________ / __________.2014 prezentat de Serviciul public de 
interes local AASPS Alexandria , s-a propus acordarea unui ajutor financiar lunar, pentru doamna Turta 
Dumitra, reprezentand   acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru persoane 
varstnice dependente ,, Sf. Maria”, din comuna Talpa, judetul Teleorman, in suma de 500 lei, pentru 
perioada aprilie – decembrie 2014. 
                    In conformitate cu prevederile art. 24  alin. (3) din Legea nr. 17/ 2000,consiliile locale sau 
judeţene hotărăsc cu privire la cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele 
vârstnice îngrijite în cămine şi/sau de susţinătorii legali şi în situaţia în care veniturile acestor persoane 
sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreţinere. 
                    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  unui ajutor financiar lunar, pentru doamna Turta Dumitra, 
reprezentand   acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru persoane varstnice 
dependente ,, Sf. Maria”, din comuna Talpa, judetul Teleorman’’. 
                    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.__________/__________ 2014 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

                 Privind acordarea  unui ajutor financiar lunar, pentru doamna Turta Dumitra, reprezentand   
acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru persoane varstnice dependente ,, Sf. 
Maria”, din comuna Talpa, judetul Teleorman. 

 
 
                          Prin expunerea de motive nr. _________ / ________.2014, Primarul Municipiului 
Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare privind acordarea  
unui ajutor financiar lunar, pentru doamna Turta Dumitra, reprezentand   acoperirea unor cheltuieli 
necesare la Centrul rezidential pentru persoane varstnice dependente ,, Sf. Maria”, din comuna Talpa, 
judetul Teleorman 

 
 

 
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”.     
 
       

2. OPORTUNITATEA 
                Conform prevederilor Legii nr. 292/2011a 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. 
                  In 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. 
 



3. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 
      In urma referatului nr. __________ / __________.2014 prezentat de Serviciul public de 
interes local AASPS Alexandria , s-a propus acordarea unui ajutor financiar lunar, pentru doamna Turta 
Dumitra, reprezentand   acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru persoane 
varstnice dependente ,, Sf. Maria”, din comuna Talpa, judetul Teleorman, in suma de 500 lei, pentru 
perioada aprilie – decembrie 2014. 
                  Deoarece doamna Turta Dumitra nu are locuinta proprie si nici sustinatori legali si necesita 
ingrijire si supraveghere permanenta deoarece este imobilizata la pat, s-a luat masura internarii acesteia 
in Centrul rezidential pentru persoane varstnice dependente ,, Sf. Maria”, din comuna Talpa, jud. 
Teleorman si in  sedinta din data de 27.03.2014 a Consiliului Local al municipiului Alexandria s-a 
aprobat acordarea unui ajutor financiar pentru aceasta in cuantum de 500 lei lunar , valabil pentru anul 
2014  prin   asigurarea unei cote parti din contributia datorata serviciilor asigurate in cadrul caminului 
intrucat veniturile realizate din pensie si indemnizatie nu acopera integral valoarea contributiei stabilita 
la nivelul centrului. 
                  Finantarea cheltuielilor legate de acordarea acestor facilitati se va face din bugetul local al 
municipiului Alexandria . 
 
 

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

      - adresa nr. 8215 / 28.03.2014 din partea Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
-  prevederile art.94, art. 96, art. 97 si art. 102  din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 
- prevederile art. 7, art. 14 , art. 20, art. 24 si art. 25 din Legea nr. 17/ 2000 privind asistenta 

sociala a persoanelor varstnice , republicata ; 
-  prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
 

 
5. 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. 

   La nivelul municipiului Alexandria , persoanele varstnice aflate la nevoie beneficiaza de 
servicii de ingrijire la domiciliu , conform prevederilor Legii nr. 17/ 2000, servicii asigurate prin 
intermediul ingrijitorilor incadrati cu contract de munca la AASPS Alexandria. 
               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  

 


