
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 26.03.2021 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 38/2021 privind aprobarea Regulamentului 

de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de alimente de 

bază și medicamente 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 22065 din 22.03.2021 iniţiat de către 

dnii consilieri locali : Bălan George-Alexandru, Broască Alexandra-Andreea, 
Curpăn Radu-Cătălin, Havrici Tomșa Iulia, Moroșanu Dragoș-Viorel și Barcă 

George-Dragoș, precum şi raportul de specialitate nr. 22096 din 22.03.2021 
întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.03.2021 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.03.2021 
al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. __ din __.03.2021 
al Comisiei Juridice; 
          Luând în considerare adresa nr.4132 din data de 19.03.2021 a Direcției de 

Asistență Socială Roman;       
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), art. 

405, art. 407, art. 408, art. 476, art. 477, alin. (1), art. 478, art. 479, art. 518 și art. 

554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. 

(1), lit. a) din același act normativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 4.2.2 din Anexa 1 din H.C.L. nr. 
38/25.02.2021, care va avea următorul conținut :  

 

“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 care: au domiciliul în 
municipiul Roman şi realizează venituri nete ce nu depasesc 1386 
lei/lună/membru de familie.”  



 
 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 5.1 din anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 
38/25.02.2021, care va avea următorul conținut : 

 

“Dosarul constituit din pachetul de documente prezentate in paragraful 
(4.3) este depus de persoana solicitanta la sediul DAS, astfel: - in perioada 
01.03.2021 – 31.03.2021, pentru persoanele care doresc sa beneficieze de acest 
beneficiu social pentru prima transa, care se acorda dupa graficul stabilit in 
preajma sarbatorilor de Paste”. 

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale HC.L. nr. 38 din 25.02.2021 rămân 

neschimbate.  
 

       Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

         
 
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                                  Secretarul general al Municipiului Roman, 
  George-Dragoș BARCĂ                                      Gheorghe CARNARIU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 38/2021 privind aprobarea 
Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de 

alimente de bază și medicamente 
 
 
           Analizând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea 
H.C.L. nr. 38/2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în 
vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente inițiat de dnii consilieri locali 
Bălan George-Alexandru, Broască Alexandra-Andreea, Curpăn Radu-Cătălin, Havrici 
Tomșa Iulia, Moroșanu Dragoș-Viorel și Barcă George-Dragoș, s-a constatat că acesta 
nu îndeplinește condițiile de oportunitate și legalitate. 
 

           Din punct de vedere al oportunității: 
 

 Prin H.C.L. nr. 38/2021 s-a aprobat Regulamentul de acordare a tichetelor sociale 
în vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente.  
         Potrivit art. 4.2.2 din Regulament, „Beneficiază de tichete sociale orice familie în 
care cel puțin un membru este pensionar sau persoana cu handicap, persoanele singure 
pensionare, persoanele singure încadrate in grad de handicap care: au domiciliul în 
municipiul Roman şi realizează venituri nete ce nu depăesc 1345 lei/lună/membru de 

familie”. 
Prin referatul de aprobare înaintat, inițiatorii propun modificarea art. 4.2.2. din 

anexa 1 la Regulament, în sensul ca beneficiarii de tichete să realizeze venituri nete ce 
nu depășesc 1346 lei/lună, în loc de 1345 lei cum s-a menționat în cuprinsul anexei la 
H.C.L. nr. 35/2021. 

Potrivit art. 59, alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, „Modificarea unui act normativ constă 

în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale 
acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare”. 



 Raportat la referatul de aprobare înaintat de dnii consilieri locali Bălan George-
Alexandru, Broască Alexandra-Andreea, Curpăn Radu-Cătălin, Havrici Tomșa Iulia, 
Moroșanu Dragoș-Viorel și Barcă George-Dragoș, se constată că, potrivit textului de 
lege menționat mai sus, nu se impune modificarea pct. 4.4.2 din anexa la H.C.L. nr.  
38/2021, fiind vorba despre o eroare de tehnoredactare a textului, în sensul indicării în 

mod eronat a venitului minim net pe economie ca fiind 1385 lei, iar nu 1386 lei cum 
este corect.  

În aceste condiții, se impune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul 
acestui articol, iar nu modificarea acestuia. 

 

De asemenea, așa cum rezultă și din adresa nr. 4132/19.03.2021 a Direcției de 

Asistenjță Socială, propunerea dnilor consilieri locali de modificare a perioadei de 
depunere a dosarelor pentru persoanele care doresc să beneficieze de tichete sociale în 
preajma sărbătorilor de Paști (01.03.2021-31.03.2021) față de 01.03.2021-19.03.2021 
cum este reglementat în pct. 5.1 din Regulamentul de acordare a tichetelor sociale 
impune și modificarea graficului de acordare a tichetelor sociale și reformularea art. 

4.4.1 lit. „a” din Regulament. 
Având în vedere graficul stabilit conform Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr.  

38/2021, ultima zi de depunere a dosarelor pentru persoanele care doresc să beneficieze 

de tichete sociale în preajma sărbătorilor de Paște a fost 19.03.2021 pentru a putea 
beneficia de acest sprijin și persoanele de religie catolică care sărbătoresc Paștele în 

perioada 04.04.2021 - 05.04.2021. 
Astfel, în urma modificărilor propuse, care determină și modificarea graficului de 

distribuire așa cum s-a evidențiat mai sus, persoanele de religie catolică nu mai pot 

beneficia de acest ajutor în preajma sărbătorilor Pascale. 
 
 Din punct de vedere al legalității, proiectul de hotărâre nu respectă prevederile 

Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative și 

nu este corelat cu graficul de acordare a tichetelor sociale aprobat prin HCL 38/2021. 
  
 

Director D.J.A.P., 
c.j. Camelia RUSU 


