
ROMÂNIA         
JUDEŢUL ARGES 
CONSILIUL LOCAL STALPENI  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.8/17.01.2022 
privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate şi a 

Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2022 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STALPENI  întrunit în şedinţa ordinară ; 
 Având în vedere: 

- Referat de aprobare nr.358/17.01.2022; 
 -Raportul Compartimentului Juridic-Asistenta Sociala nr. 367/17.01.2022, prin care se propune 

spre aprobare  Metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate şi Programul 
de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în baza Legii 116/2002; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - art. 23, art. 24 din Legea nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 

cu modificările și completările ulterioare; 
 - art. 48, art.49,  art. 51, art. 52, art. 60  din H.G.R. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002, cu modificările și completările ulterioare;  
 In temeiul dispozitiilor art. 129 alin(4),lit.d si art.196 alin 1,lit.(a) din OUG nr.57/03 iulie 2019 

privind Codul Administrativ; 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 
Art.1 Aprobă Metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate, conform anexei 1 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Aprobă Programul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în comuna 

Stalpeni pe anul 2022, conform anexei 2,  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL nr. 18/2021 . 
Art.4 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit 

prevederilor Legii nr. 554/2004. 
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Compartimentului Juridic- 

Asistenta Sociala  din subordinea Consiliului Local Stalpeni. 
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică: 

-  Instituţiei Prefectului - judeţul Arges; 
-  Primarului comunei Stalpeni; 
-  Compartimentului Juridic-Asistenta Sociala; 
-  Contabilitate. 

 
               INITIATOR PRIMAR ,                                                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
               SERBANOIU GABI                                                       Secretar general,   
                                                                                                                Dinculescu Marius Florinel      
 
 
 



Anexa 1 la HCL nr. _____ din 27.01.2022 
 
 

Metodologia de identificare a persoanelor şi 
familiilor marginalizate social 

 
Conform prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi 

ale H.G. 1149/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
116/2002, consiliile locale sunt abilitate să elaboreze şi să aprobe metodologia de identificare a 
persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social. 

La nivelul  UAT Stalpeni , Compartimentul Juridic_ Asistenţă Socială are atribuţii în domeniul 
asistenţei sociale şi reprezintă factorul activ în procesul de asistare a tuturor persoanelor aflate în 
dificultate. 

Obiectul prezentei Metodologii îl constituie identificarea persoanelor şi a familiilor marginalizate 
social, cu domiciliul în comuna Stalpeni, în vederea asigurării drepturilor elementare şi fundamentale: 
dreptul la un loc de muncă, la locuinţă, la asistenţă socială, la educaţie. 

Prin marginalizare socială în sensul Legii nr. 116/2002 se înţelege ,,poziţia periferică de izolare a 
indivizilor şi grupurilor cu acces limitat la resursele politice, educaţionale şi comunicaţionale ale 
colectivităţii; ea se manifestă prin absenţa unui minimum de condiţii sociale de viaţă”. 

Prin persoana marginalizată social se înţelege persoana care beneficiază de venit minim garantat sau 
face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condiţiile Legii 416/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare şi se află în cel puţin două din următoarele situaţii: 

• Nu are loc de muncă; 

• Nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă; 

• Locuieşte în condiţii improprii; 

• Are unul sau mai mulţi copii în întreţinere; 

• Este persoana vârstnică fără susţinători legali; 

• Este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; 

• Are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori 
invaliditate gr. I sau II; 

• A executat o pedeapsă privată de libertate. 
În sensul prezentei Metodologii, următorii termeni se definesc astfel: 
 Marginalizare reprezintă poziţia socială periferică de izolare a indivizilor sau grupurilor cu acces 

limitat la resurse economice, politice, educaţionale şi comunicaţionale ale colectivităţii; ea se 
manifestă prin absenţa unui minim de condiţii sociale de viaţă. 

 Locuinţa cu condiţii improprii este locuinţa improvizată sau construcţia cu destinaţie de 
locuinţă care nu îndeplineşte următoarele cerinţe minimale: 

▪ acces liber individual la spaţiul locuibil fără tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a 
spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie; 

▪ spaţiu pentru odihnă; 
▪ spaţiu pentru prepararea hranei; 
▪ grup sanitar; 
▪ acces la energia electrică şi apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor 

menajere; 



 Plan individual de intervenţie reprezintă ansamblul de măsuri menite să ducă la rezolvarea 
situaţiei – problema în care se află persoana asistată; 

 Familia este formată din: soţ, soţie sau soţ, soţie şi copii necăsătoriţi care se gospodăresc 
împreună; persoana necăsătorită care locuieşte împreună cu copiii care se află în întreţinerea sa; 
bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor sau ai fiecăruia dintre ei care locuiesc şi gospodăresc 
împreună;  

 Sesizările privind existenţa unor persoane sau familii marginalizate social pe raza  comunei 
Stalpeni  se pot face de către: 

• Angajati primariei; 

• Orice persoană care cunoaşte persoane şi familii marginalizate; 

• Poliţie şi cadrele didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ de la nivel local; 

• Medicii de familie de pe raza comunei; 

• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arges şi Agenţia Judeţeană pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială Arges. 

Compartimentul stabileşte măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării 
sociale identificate după metodologia de mai sus. 

 Pentru identificarea persoanelor marginalizate social se va folosi baza de date existentă, 
respectiv dosarele de ajutor social aflate în plată, întocmite conform Legii nr. 416/2001. 

În vederea identificării persoanelor şi familiilor marginalizate social, Consiliul Local prin 
Compartimentul Juridic-Asistenta Sociala colaborează cu următoarele instituţii: 

▪ Direcţia de Sănătate Publică, inclusiv medicii de familie, unități sanitare private şi publice; 
▪ Şcoli; 
▪ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arges; 
▪ Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Arges; 
▪ Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arges; 
▪ Casa Judeţeană de Pensii Arges; 
▪ Sectia de Poliție Stalpeni  ; 
▪ Instituţia Prefectului  Județul Arges; 
▪ Consiliul Județean Arges; 
▪ Instanțele judecătorești;; 
▪ Organizații neguvernamentale; 
▪ Alte instituții care oferă servicii sociale. 
Compartimentul  întocmește trimestrial situația cu persoanele şi familiile marginalizate social, 

precum și cu măsurile materiale stabilite, și o transmite Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție 
Socială Aeges, potrivit modelului prezentat în Anexa 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și 
combaterea marginalizării sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2. la HCL nr.______ din 27.01.2022 
 

PROGRAMUL DE MĂSURI 
PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA MARGINALIZĂRII SOCIALE 

ÎN COMUNA STALPENI 
 
 Asistenţa socială este ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, autorităţile publice ale 

administraţiei locale şi societatea civilă asigură prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor 
temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a 
unor persoane. 

 La nivelul administraţiei publice locale  Stalpeni, Compartimentul Juridic-Asistenta Sociala are 
atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi reprezintă factorul activ în procesul de asistare a tuturor 
persoanelor aflate în dificultate. 

 Principiile generale care stau la baza activităţii de asistenţă socială sunt: 
a. respectarea demnităţii umane: fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a 

personalităţii; 
b. universalitatea: garantează dreptul fiecărei persoane la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute 

de lege; 
c. solidaritatea socială: asigură participarea comunităţii la menţinerea şi întărirea coeziunii sociale; 
d. parteneriatul: asigură cooperarea între instituţiile publice şi societatea civilă  în scopul 

organizării şi dezvoltării serviciilor sociale. 
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  
▪ sistemul de servicii sociale. 
Măsurile şi acţiunile de asistenţă socială se realizează astfel încât: 

• beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale trebuie să constituie un pachet unitar de 
măsuri corelate şi complementare; 

• serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, în cazul în care costul 
acestora şi impactul asupra beneficiarilor este similar; 

• să fie evaluate periodic din punctul de vedere al eficacităţii şi eficienţei lor pentru a fi 
permanent adaptate şi ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor; 

• să contribuie la inserţia pe piaţa muncii a beneficiarilor; 

• să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat sau de 
comunitate. 

Compartimentul stabilește măsuri individuale în vederea prevenirii și combaterii marginalizării 
sociale a familiilor și persoanelor identificate după cum urmează: 

• evaluează situația economico – financiară a persoanelor și familiilor care primesc beneficii 
sociale conform legislației în vigoare (ajutor social, alocații pentru susținerea familiei, bani de liceu, 
burse sociale, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzirea locuinței etc.); 

• identifică nevoile și resursele acestora; 

• identifică situațiile de risc cu care se poate confrunta persoana sau familia; 

• monitorizează aplicarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază persoana sau familia; 

• stabilește tipul de servicii și programe pentru diferitele categorii de familii aflate sub pragul 
sărăciei; 



 Prezentul plan are ca scop stabilirea obiectivelor activităţii asistenţei sociale pentru anul 2021 
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în comuna Stalpeni.  

 
  Principalele obiective vizate pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale sunt: 

I. Protecţia socială a familiei, în special al categoriilor vulnerabile şi defavorizate prin 
acordarea de beneficii și servicii sociale 
II. Ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de locuire 

III. Protecţia socială a copilului şi a familiei 
IV. Asistența socială a persoanelor cu dizabilități 
V. Protecţia şi asistenţa persoanelor vârstnice 

VI. Asigurarea accesului la asistenţa medicală 
VII. Asigurarea accesului la educaţie 

 
I. Protecţia socială a familiei, în special a categoriilor vulnerabile şi defavorizate prin acordarea de 

beneficii și servicii sociale 

• acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, 
modificată; 

• întocmirea documentației pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei conform 
Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• acordarea de ajutoare de înmormântare în cazul decesului unui membru din familia 
beneficiară de ajutor social; 

• acordarea de ajutoare de urgenţă pentru depăşirea situaţiilor de dificultate în care se află 
persoana sau familia la un moment dat, conform criteriilor aprobate de consiliul local; 

• asigurarea accesului la prestaţiile financiare prevăzute de lege; 

• asigurarea accesului la servicii sociale; 
 

II. Ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de locuire 

• acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece pentru familiile 
beneficiare de ajutor social care folosesc pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri; 

• aplicarea prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 
sezonului rece, preluarea, verificarea, întocmirea actelor pentru acordarea ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinței, pentru persoanele/familiile cu venituri mici; 

• facilitarea accesului la o locuinţă persoanelor aflate în imposibilitatea cumpărării unei locuinţe 
numai cu forţe proprii prin acordarea de locuinţe din fondul locativ de stat; 

 
III. Protecţia socială a copilului şi a familiei 
Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistenţă socială, în funcţie de situaţia sa personală şi 

de situaţia socio-economică a familiei sau a persoanelor în întreţinerea cărora se află. 
Pentru realizarea obligaţiilor ce le revin faţă de copil, autorităţile administraţiei publice trebuie să 

susţină familia prin acordarea de beneficii de asistenţă socială, precum şi prin asigurarea de servicii 
sociale. 

Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc 
copiii. 



Măsurile de asistenţă socială pentru familie nu sunt acordate pentru compensarea sarcinilor 
specifice acesteia, ci ca forme de sprijin destinate, în principal, menţinerii copilului în familie şi depăşirii 
unei situaţii de dificultate, reconcilierii vieţii de familie cu viaţa profesională, încurajării ocupării pe 
piaţa muncii. 

În acest sens prin Compartimentul asistenta sociala se realizează ca obiective principale: 

• consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor 
acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor 
speciale etc; 

• monitorizarea copiilor cu părinți plecați în străinătate; 

• realizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familia sa; 

• identificarea copiilor aflaţi în dificultate, elaborarea documentaţiei pentru Stabilirea măsurilor 
speciale de protecţie a acestora (Orice copil lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi are 
dreptul la protecţie alternativă care constă în instituirea tutelei, măsuri de protecţie specială şi 
adopţie); 

• protecţia specială constă în instituirea măsurii plasamentului şi acordarea de servicii sociale 
destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu a acestuia, 
acompaniate de beneficiile de asistenţă socială prevăzute de lege; 

• în situaţia în care părintele/reprezentantul legal se foloseşte de copil pentru a apela la mila 
publicului, cerând ajutor financiar sau material, precum şi în situaţia în care copilul a fost victima 
abuzului/neglijării/exploatării/traficului exercitat de părinte/reprezentant legal, Compartimentul de 
Asistenţă Socială informează organele de poliție și iniţiază, demersurile necesare instituirii măsurilor de 
protecţie specială prevăzute de lege; 

• consilierea şi informarea a familiilor cu copii aflaţi în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor 
acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local. 

Beneficiile de asistenţă socială în bani destinate copilului şi familiei pot fi acordate sub formă de 
alocaţii, indemnizaţii, stimulente financiare, facilităţi fiscale şi alte facilităţi de natură financiară, în 
condiţiile legii. 

În acest sens Compartimentul întocmește documentația pentru acordarea: alocaţiei de stat, 
indemnizaţiei pentru creşterea copilului, stimulentului de inserţie, alte alocaţii familiale şi indemnizaţii. 

 
IV. Asistența socială a persoanelor cu dizabilități 
Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi reprezintă o obligaţie pentru 

autorităţile statului, pentru toate persoanele juridice de drept public şi privat, precum şi pentru toţi 
cetăţenii din România. 

Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, are obligaţia de a asigura măsurile 
specifice de protecţie şi de asistenţă socială, în conformitate cu nevoile particulare ale persoanelor cu 
dizabilităţi, precum şi în funcţie de situaţia familială şi socio-economică a acestora. 

În funcţie de gradul de dizabilitate, precum şi, după caz, de dificultăţile familiale şi socio-economice, 
persoanele cu dizabilităţi beneficiază de alocaţii, indemnizaţii şi facilităţi, precum şi de alte forme de 
sprijin financiar şi în natură. 

Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal. 
Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori 

reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent 
personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. 



În acest sens din bugetul de stat și din bugetul local se alocă anual sumele necesare pentru 
salarizarea asistenților personali sau pentru plata indemnizației lunare. 

Totodată pe perioada absenței temporare a asistentului personal se alocă persoanei cu handicap 
grav o indemnizație în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din 
unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar. 

Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de: 

• scutirea de la plata impozitului pe clădiri, impozitul pe teren aferent locuintei; 

• acordarea legitimatiei de parcare; 

• tichete de vacanta pentru asitentii personali ai persoanelor cu handicap grav. 
 
V. Protecţia şi asistenţa persoanelor vârstnice 
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. 

Combaterea riscului de excluziune socială şi creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice reprezintă 
unul dintre obiectivele primordiale la nivel local. 

În acest sens din bugetul local se asigură: 

• Acordarea de ajutoare de urgență pentru acoperirea unei părți din cheltuielile pentru 
înmormântare. 

• Servicii de ajutorare in gospodarie la cei care nu au familie; 
 
VI. Asigurarea accesului la asistenţa medicală 
Prin intermediul asistenților medicali  în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică   se asigură 

acțiuni de: 
▪ educarea comunităţii pentru sănătate; 
▪ promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale; 
▪ educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos; 
▪ activităţi de consiliere medicală şi socială. 
Prin intermediul cabinetelor  medicale  aflate în  comuna se asigură examinarea stării de sănătate a 

preşcolarilor şi elevilor din unităţile şcolare de stat având ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate, prin 
evaluarea sănătăţii colectivităţii de copii, prevenirea îmbolnăvirilor şi depistarea precoce a unor 
afecţiuni, deficienţe sau factori de risc, prin iniţierea rapidă a acţiunilor necesare ori a măsurilor 
adecvate de educaţie pentru sănătate. 

 
VII. Asigurarea accesului la educaţie 
La nivel local se încheie parteneriate public - private pentru acordarea unor servicii de prevenire a 

separării copilului de familie și servicii de sprijin pentru familiile aflate în situaţii de dificultate. 
▪ reducerea fenomenului de abandon școlar 
▪ creșterea performanțelor școlare pentru elevii aflați în situații de risc de eșec și abandon școlar. 
3. Acordarea de facilităţi la transportul pentru elevii și preșcolarii de pe raza teritoriului comunei 

conform HCL nr_____,. 
4. Acordarea de burse sociale pentru elevii din comuna Stalpeni; 
 



Fiecărei persoane identificată ca fiind marginalizată social i se va întocmi un dosar personal ce va 
cuprinde date de identificare (nume, vârsta, studii, stare civilă) precum şi orice alte acte considerate ca 
relevante şi i se vor face recomandări posibile în funcţie de situaţia existentă.  

 
Int .Compartiment Juridic-Asistenta Sociala 
Insp Stanciu Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 JUDETUL ARGES  
PRIMARIA COMUNEI STALPENI  
NR.368/17.01.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotarare privind aprobarea programului de masuri pentru 

prevenirea si combaterea marginalizarii sociale in anul 2022 
 
 
 Conform prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale si 

ale H.G.R. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
116/2002, consiliile locale sunt abilitate  sa elaboreze si sa aprobe metodologia de identificare a 
persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social, iar pentru persoanele si familiile identificate, 
consiliile locale au obligatia  de a asigura, dupa caz, accesul la o locuinta, sau la serviciile publice de 
stricta necesitate cum sunt; apa, gaze, naturale, termoficare si alte asemenea servicii. 

Primarul prin biroul de asistenta sociala stabileste masuri individuale in vederea prevenirii si 
combaterea marginalizarii sociale, iar consiliile locale au obligatia de a aproba anual programe privind 
masurile pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. 

Prin persoana marginalizata social se intelege persoana care beneficiaza de venitul minim garantat 
conform Legii 416/2001 modificata si completata, si care se afla in doua dintre urmatoarele situatii:  

-  nu are loc de munca, 
-  nu are locuinta, locuieste in conditii improprii,  
- are unul sau mai multi copii in intretinere sau face parte dintr-o familie cu multi copii in intretinere, 
- este o persoana varstnica fara sustinatori legali, este incadrata intr-o categorie de persoana cu 

handicap sau; 
-  are in intretinere o pesoana cu handicap grav, accentuat, sau invaliditate gr. I sau II, sau a executat 

o pedeapsa privativa de libertate. 
Pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale este redat Planul de masuri la proiectul de 

hotarare. 
Lista cu persoanele si familiile identificate a se incadra in categoria     persoanelor marginalizate 

social, va fi actualizata trimestrial.    Persoanele marginalizate social sunt beneficiarii de ajutor social; 
persoane singure si familii care se gasesc in situatiile mentionate mai sus, identificate prin anchete 
sociale in urma solicitarilor persoanelor aflate in aceste cazuri sau ale sesizarilor primite de la diferite 
institutii sau persoane fizice. 

Apreciem ca prezentul proiect de hotarare indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate  
pentru a fi aprobat. 

 
 
Inspector  Stanciu Cristina 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea programului de masuri pentru prevenirea si 

combaterea marginalizarii sociale in anul 2022 
 
In conformitate cu prevederile Legii 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii 

sociale si ale H.G.R.  1149/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 
116/2002, consiliile locale sunt abilitate  de a elabora si aproba metodologia de identificare a 
persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social, iar pentru pesoanele si familiile identificate, 
consiliile locale au obligatia de a asigura dupa caz, accesul la o locuinta sau la serviciile publice de 
stricta necesitate, cum sunt : energie electrica, apa , gaze naturale , termoficare si la alte servicii 
asemenea. 

In aplicarea prevederilor art. 60 din H.G.R. 1149/2002, Consiliul Local are obligatia  de a aproba 
anual programul privind masurile pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, de a analiza 
stadiul aplicarii masurilor  din programul prevazut, precum si intocmirea anuala a unui raport privind 
realizarea masurilor, pe care il transmit la A.J.P.I.S- Arges. 

Compartimentul juridic si asistenta sociala trebuie sa intocmeasca situatia persoanelor si familiilor 
marginalizate social pe care o actualizeaza trimestrial, in cursul aplicarii masurilor de prevenire si 
combatere a marginalizarii sociale si stabileste  masuri individuale  in vederea prevenirii si combaterii  
marginalizarii sociale pentru familiile si persoanele identificate.  

Prin prevederi legale sunt stabilite conditiile in care o persoana este considerata marginalizata 
social. Nivelul venitului net lunar in functie de care o persoana este considerata marginalizata social, 
este nivelul minim garantat prevazut in Legea 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru o persoana singura , sau dupa caz pentru o familie. 

Aprobarea masurilor de prevenire si combatere a marginalizarii sociale respecta  si dispozitiile  art. 
129 alin(4),lit.d din OUG nr.57/03 iulie 2019 privind Codul Administrativ , republicata, care prevede ca 
atributie a consiliilor locale realizarea masurilor de protectie sociala. 

Avand in vedere cele expuse, supun dezbaterii si aprobarii Consiliului Local Stalpeni prezentul 
proiect de hotarare.  

 
 
PRIMAR,  
SERBANOIU GABI 
 
   
 
 
 


