
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

 

 H O T Ă R Â R E  

 
Nr. 31 din 21.03.2012 

 
privind aprobarea Regulamentului de acordare a  unor prestaţii sociale sub 

formă de tichete sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază pentru 

pensionarii şi persoanele cu handicap din municipiul Roman 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

          Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 4847 din 15.03.2012 iniţiată de către Primarul municipiului 

Roman, expunerea de motive nr. 3493 din 27.02.2012 iniţiată de un grup de consilieri 

locali, precum şi raportul de specialitate nr. 4848 din 15.03.2012 întocmit de către 

Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială; 

- Avizul favorabil nr. 9 din 21.03.2012 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 

sport şi turism, avizul favorabil nr. 17 din 21.03.2012 al Comisiei pentru buget finanţe, 

avizul favorabil nr. 32 din 21.03.2012 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru 

legalitate nr. 5183 din 21.03.2012  dat de Secretarul municipiului Roman. 

- În conformitate cu prevederile art. 6, lit. „hh”, ale art. 15, alin. 3, precum şi ale art. 16, 

alin. 5 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială; 

- Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006R privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap; 

- Având în vedere prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

excluziunii sociale; 

- În temeiul art. 36, alin. 2, lit.”d” şi alin. 6, lit. ”a”, pct. 2, al art. 45, precum şi al art. 

115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R - Legea administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a unor prestaţii sociale sub formă de 

tichete sociale în vederea achiziţionării de alimente pentru pensionarii şi persoanele cu 

handicap din municipiul Roman, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

Art. 2. Se aprobă acordarea de prestaţii sociale sub formă de tichete sociale în valoare 

de 30 lei pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul aprobat la 

articolul 1, începând cu luna aprilie 2012. 
 

Art. 3. Primarul municipiului Roman prin aparatul propriu de specialitate şi serviciile 

publice de interes local va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, conform legii, 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ 

     Consilier,                             Secretarul Municipiului Roman, 

   Ec. Leonard ACHIRILOAEI                                Jurist Gheorghe CARNARIU 


