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EXPUNERE  DE  MOTIVE  ŞI  RAPORT  DE  SPECIALITATE 
LA 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
 

Pentru modificarea chestionarului din anexa 1 la HCL 68/26.04.2007 privind aprobarea 
metodologiei şi a criteriilor de selectare a beneficiarilor serviciilor oferite de Cantina de Ajutor 
Social Săcele, a punctajelor acordate fiecărui criteriu, precum şi a limitării numărului maxim de 
porţii oferite familiilor de beneficiari cu mai mulţi membrii, modificată prin HCL 68/28.08.2008  
 

EXPUNEREA  DE  MOTIVE:  

Urmare a art.4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a controalelor efectuate la sediul instituţiei de către COMISIA 

JUDETEANA DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE în urma cărora s-a 

recomandat revizuirea criteriilor de selecţie prin inserarea şi a unor criterii cu caracter social, ţinând cont 

de necesitatea selectării cât mai corecte a beneficiarilor de servicii sociale oferite de Cantina de Ajutor 

Social Săcele, este necesară modificarea criteriilor de selectare aprobate prin H.C.L. nr. 68/26.04.2007 

modificată prin H.C.L. 68/28.08.2008. 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE:  
 

Prin H.C.L. 68/26.04.2007 s-a aprobat metodologia şi criteriile de selectare a 

beneficiarilor serviciilor oferite de Cantina de Ajutor Social Săcele, precum şi a punctajelor 

acordate fiecărui criteriu, numărul maxim de cinci porţii acordate unei familii cu mai mulţi 

membrii beneficiari a serviciilor cantinei sociale, iar prin H.C.L. nr. 68/28.08.2008 s-a modificat 

Punctul 1 din Anexa 1 la H.C.L. 68/26.04.2007, în sensul modificării baremului de venituri 

privind criteriul de selecţie “veniturile solicitantului şi a familiei” . 

Ca urmare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, beneficiari de servicii sociale sunt: copii, persoane vârstnice, persoane cu 

handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, 

persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţa în 

familie, victime ale traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără 

venituri sau cu venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care 

suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială. Aceştia au 

acces la servicii de protecţie socială: asistenţă medicală şi îngrijire, suport emoţional şi 

http://www.municipiulsacele.ro/
mailto:primaria@municipiulsacele.ro


consiliere, recuperare şi reabilitare, găzduire pe perioadă nedeterminată, reintegrare familială şi 

emoţională, prepararea şi servirea hranei zilnice, terapie de recuperare neuromotorie, orientare 

profesională, informare, sprijin pentru o viaţă independentă,etc.  

Precizăm faptul că la Cantina de Ajutor Social beneficiază de serviciile instituţiei un 

număr mediu de 60 de persoane selectate în baza criteriilor de selecţie aprobate prin H.C.L. 

68/26.04.2007 modificată prin H.C.L. 68/28.08.2008. 

Ca urmare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a controalelor efectuate la sediul instituţiei de către 

Comisia Judeţeană de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale, s-a recomandat revizuirea 

criteriilor de selecţie prin inserarea şi a unor criterii cu caracter social, cele aprobate fiind cu 

caracter preponderent economic.  

Văzând prevederile art. 3^2 alin. (2) lit. “h” din O.G. nr. 68/2003 conform căruia: “orice 

alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori 

vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială” şi ale Legii nr. 208/1997 

privind cantinele de ajutor social, este necesară analizarea şi aprobarea unor noi criterii cu 

caracter preponderent social în baza cărora să se poată beneficia de serviciile Cantinei de Ajutor 

Social Săcele.  

Faţă de cele mai sus prezentate, propunem modificarea chestionarului din anexa l la HCL 

68/26.04.2007 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor de selectare a beneficiarilor 

serviciilor oferite de Cantina de Ajutor Social Săcele, a punctajelor acordate fiecărui criteriu, 

precum şi a limitării numărului maxim de porţii oferite familiilor de beneficiari cu mai mulţi 

membrii, modificată prin HCL 68/28.08.2008, conform anexei. 
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