R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 12.03.2018
privind modificarea H.C.L. nr. 20/2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinand expunerea de motive nr. 4572 din 06.03.2018 înaintată de
către Primarul Municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu, precum si raportul
de specialitate nr. 4573 din 06.03.2018 întocmit de către Direcția de Asistență
Sociala a municipiului Roman;
Vazand avizul favorabil nr. __ din 12.03.2018 al Comisiei pentru
Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. __ din
12.03.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din
12.03.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 6, lit. „z”, alin. (hh), ale art. 15, alin. 3,
precum și ale art. 16, alin. 5 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006R privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cele ale Legii nr. 116/2002
privind prevenirea şi combaterea excluziunii sociale, precum și cele ale Legii nr.
17/2000R privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), lit.”a”, pct. 2, ale art. 45,
precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifica anexa la H.C.L. nr. 20/2018 - Regulamentul de
acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente şi
medicamente, dupa cum urmeaza:
Pct. 4.1.3. va avea urmatorul cuprins:
„Tichetele sociale se acorda în baza Hotărârii Consiliului Local,
familiilor din care cel puţin un membru este pensionar sau persoană
incadrata in grad de handicap (grav, accentuat sau mediu), sunt persoane
aflate în situaţie de risc social, care din motive de sănătate şi condiţii socioeconomice precare, nu pot sa-şi asigure un nivel minim de trai”.

 Pct. 4.2.2. va avea urmatorul cuprins:
„Beneficiază de tichete sociale orice familie în care cel putin un
membru este pensionar sau persoana cu handicap, persoanele singure
pensionare, persoanele singure incadrate in grad de handicap grav, accentuat
sau mediu care: au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Roman şi
realizează venituri nete ce nu depasesc 700 lei/lună/membru de familie.”
Art. 2. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre,
conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Petru FARCAȘI

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 4572 din 06.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 20/2018
Situaţia multor pensionari și a persoanelor încadrate în grad de handicap din
Roman este destul de grea şi face ca aceştia să constituie unele din categoriile sociale
defavorizate, cu acces limitat la serviciile medicale de calitate sau la activităţile
sociale şi de grup.
Deşi majoritatea dintre ei au peste 30 de ani de activitate profesională, pensia nu
le este suficientă pentru a plăti toate cheltuielile de întreţinere şi hrană. Lipsa unor
fonduri suficiente, care să le asigure un trai activ şi decent, îi aduc pe seniorii noştri în
situaţia ca, după o viaţă de muncă, să solicite ajutor pentru a putea supravieţui.
Obiectivul esenţial al protecţiei sociale îl constituie reintegrarea categoriilor
sociale în viaţa normală, a creşterii capacităţilor lor de a face faţă problemelor dificile,
a scăderii perioadelor de criză, prin mobilizarea eforturilor proprii. Prin reglementări
juridice, protecţia socială pune în aplicare programe naţionale, regionale şi locale în
vederea asigurării unor ajutoare, indemnizaţii, alocaţii şi servicii sociale, destinate
persoanelor defavorizate.
Urmare desfasurarii activitatii de acordare a drepturilor la tichetele sociale
stabilite prin H.C.L. nr. 20/2018 și a impactului social al acestora asupra categoriilor
de persoane defavorizate din municipiul Roman, s-a constatat necesitatea largirii ariei
de acordare a acestor drepturi si pentru persoanele incadrate in gradul de handicap
accentuat si grav. Persoanele incadrate in grad de handicap ale caror venituri nete
lunare nu depasesc 700 de lei pe membru de familie, reprezinta un segment social
vulnerabil, a caror situatie economico-sociala nu poate fi ignorata.
În acest context, propun ca măsură de protecţie socială a pensionarilor si
persoanelor cu handicap din municipiul Roman, acordarea de tichete sociale în valoare
de cate 70 de lei, acordate de 2 ori pe an, în vederea achiziţionării de bunuri alimentare
şi medicamente.
Persoanele beneficiare de tichete sunt pensionarii şi persoanele cu handicap din
municipiul Roman, ce cumulează venituri nete ce nu depasesc 700 lei/lună/membru de
familie.
Urmare celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare Consiliului
Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Emitent: DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA
Nr. 4573 din 06.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 20/2018
Asistenţa Socială este un ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi
profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităţilor, cu
probleme sociale, aflate temporar în dificultate, care din cauza unor motive de natură
economică, socio-culturală, biologică sau psihologică, nu au posibilitatea de a realiza, prin
mijloace şi eforturi proprii, un mod normal, decent de viaţă.
Prin ansamblul de metode, tehnici de intervenţie, strategii de acţiune, programe şi
măsuri specializate, asistenţa socială oferă un sprijin direct, eficient pentru acele persoane şi
grupuri, care din anumite motive nu pot dispune de venituri, de resurse economice şi bunuri
suficiente, de îngrijirea medicală, de suport fizic sau moral, etc., sau acestea nu sunt în raport
cu necesităţile lor vitale.
Autoritatea Publică Locală Roman a manifestat întotdeauna preocupări reale pentru
asigurarea bunului trai al romaşcanilor. Astfel, prioritar pentru municipalitate a fost să
găsească soluţii optime în vederea sprijinirii grupurilor sociale vulnerabile în vederea depăşirii
eventualelor situaţii de risc.
Urmare desfasurarii activitatii de acordare a drepturilor la tichetele sociale stabilite
prin H.C.L. nr. 20/2018 și a impactului social al acestora asupra categoriilor de persoane
defavorizate din municipiul Roman, s-a constatat necesitatea largirii ariei de acordare a
acestor drepturi si pentru persoanele incadrate in gradul de handicap accentuat si grav.
Persoanele incadrate in grad de handicap (grav, accentuat, mediu) ale caror venituri nete
lunare nu depasesc 700 de lei pe membru de familie, reprezinta un segment social vulnerabil,
a caror situatie economico-sociala nu poate fi ignorata.
Din acest considerent, propunem ca, orice familie in care cel putin un membru este
pensionar sau persoana incadrata in grad de handicap, persoanele singure pensionare,
persoanele singure cu handicap grav, accentuat sau mediu care: au domiciliul sau reşedinţa în
municipiul Roman şi realizează venituri nete ce nu depasesc 700 lei/lună/membru de familie
sa poata beneficia de tichete sociale în valoare de cate 70 de lei, acordate de 2 ori pe an,
pentru achiziţionarea de bunuri alimentare (cu excepţia băuturilor alcoolice şi tutun) şi
medicamente.
Tichetele sociale se acordă pe bază de cerere si acte doveditoare privind componenta
familiei si veniturile nete lunare ale acesteia realizate in luna anterioara depunerii cererii.
Urmare celor prezentate mai sus, apreciez proiectul ca legal şi oportun.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sorina MONAC

