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HOTARARE  A  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  

  

 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 21.11.2013. 

 Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al S.P.L.A.S. şi 

Cantina de Ajutor Social, înregistrat cu nr. 47696 din 03.10.2013, prin care s-a propus 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 conform anexei,  

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2  si 4  ale Consiliului Local Sacele 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3^2 alin. (2) lit. “h” din O.G. nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea 

Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal,   a Regulamentului-cadru 

de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum, 

ale Legii nr. 208 /1997 privind cantinele de ajutor social, precum şi ale Legii nr. 52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 

 În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit “d”, alin. (6) lit. “a” pct. 2, alin. (9) şi art. 45 din Legea nr. 215 / 

2001 privind administraţia publică locală , republicată cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1.  Se aprobă 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, conform anexei ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2.  Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 68/28.08.2008 se revocă, celelalte 

prevederi ale H.C.L. nr. 68/26.04.2007, rămânând neschimbate. 

Art. 3.  Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                              CONTRASEMNAT  

                     CONSILIER                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

EC. GHEORGHITA MUTU PETRE                                                      CJ. DASCALU BIANCA 

 

 
Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  7 ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 



 

                                    Anexă la H.C.L. nr. 126/21.11.2013 

CRITERII DE SELECŢIE A BENEFICIARILOR DE SERVICII PRESTATE  

DE CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SĂCELE 

D-na/ D-l 

__________________________________________________________________________  

domiciliat(a)___________________________________________________________________ 

Ca urmare a cererii nr.____________din_________________, s-a efectuat prezentul chestionar , 

d-l/d-na întrunind ______ puncte din 100 maximum. 

Nr. 

crt 

Criteriu 

selecţie  

Situatie existenta Criteriul 

selectat 

Punctaj 

criteriu 

Punctaj 

realizat 

1. 1 

Veniturile 

solicitantului 

şi ale familiei 

-Fără venit  20  

-Venit realizat sub VMG
1
/membru  15  

-Venit realizat între VMG şi VMG *2/membru  10  

-Venit realizat peste VMG *2/membru  0  

2. 2 

Capacitatea 

de munca 

-Persoană inaptă (copii preşcolari , şcolari, persoane 

vârstnice dependente , persoane cu gradul I de 

handicap, TBC, cancer,SIDA) 

  

25  

- Semidependentă (persoane vârstnice 

semidependente persoane cu gradul II si III de 

handicap, boli cronice) 

 

20  

-Aptă  0  

3.  

Alte categorii 

de persoane 

aflate în 

dificultate 

-Tineri peste 18 ani proveniţi din unităţile de 

ocrotire socială 
 5  

-Familii monoparentale  5  

4.  
Vârsta 

- Peste 65 ani  20  

- Între 50-65 ani  10  

- Sub 50 ani   0  

5. 3 

Regimul 

juridic al 

locuintei 

-În Inchiriere (public/privat)  5  

- Locuinţa rudelor, persoane apropriate (fără plata a 

chiriei sau altor sume echivalente ) 

 
3  

-Proprietate personală  0  

6. 7 

metan 

Utilităti 
- Apa curentă  

DA  0  

NU  5  

                                                           
1VMG- venitul minim garantat reglementat prin Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 (*cu modificările şi completările ulterioare*)  



- Energie electrică  
DA  0  

NU  5  

- Gaz / sobă cu lemne 
DA  0  

NU  5  

7. 9 

Reţea de 

suport ale 

persoanelor 

susţinătoare 

-Persoane fără reţea de suport  10  

- Beneficiază de ajutoare cu character permanent 

din partea unor organizaţii/instituţii/persoane fizice 
 0  

8 
Situaţie 

şcolară 

-Frecventeză regulat cursurile 

instituţiei de învăţământ obligatoriu 

Da  0  

Nu  -5  

Total punctaj realizat  

                 

 

 

    VIZAT                  INTOCMIT 

      ŞEF SRVICIU                           ASISTENT SOCIAL  

Prezentul chestionar s-a întocmit în prezenta d-nei/d-lui 

_________________________________ 

       

 SEMNATURA___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           Primar   

                       CONSILIER                                                        Ec. NISTOR RADU FLOREA                                            

              EC. GHEORGHITA MUTU PETRE                                                       

             

 

 

 

 

 

       

         ÎNTOCMIT  

      Ec. ŞERBĂNESCU MIHAELA 
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