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                          privind stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta, familiilor si 

persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria 

 

 

 

                                    Prin expunerea de motive nr. 3761/19.02.2019 Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare privind stabilirea situatiilor pentru care 

se pot acorda ajutoare de urgenta, familiilor si persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului 

Alexandria 

 

 

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 familiile si  persoanele singure aflate in nevoie sociala”.    

       

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, se 

acorda in bani sau in natura si cuprind alocatii, indemnizatii, ajutoare sociale si facilitate. 

              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”. 

 

 

3. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 

 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 vederea prevenirii, limitarii sau inlaturarii efectelor temporare ale unor situatii care pot 

afecta viata familiilor si persoanelor singure, cu domiciliul in Municipiul Alexandria, care nu dispun 

de resursele necesare acoperirii nevoilor personale, se impune acordarea unor ajutoare de urgenta. 

         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 nrormative: 

-  prevederile art. 47. alin. (1) din Constitutia Romaniei; 

-  prevederile art. 11 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-  prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 

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

completarile ulterioare. 

 

 

5. BENEFICII PENTRU SOCIETATE 

 

          La nivelul municipiului Alexandria sunt familii si persoane singure care se confrunta cu situatii 

deosebite si se impune adoptarea unei hotarari de consiliu local in vederea stabilirii criteriilor care vor 

sta la baza acordarii ajutoarelor de urgenta.           

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

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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