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HOTĂRÂREA NR.                /2021 

Privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale pe anul 2022 

 

Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

În baza prevederilor art. 60 din H.G. nr. 1149/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002  privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(7) lit. b),   art. 136 alin.(1) , art. 196 

alin.(1) lit. a)  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 20019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Aprobă programul privind măsurile pentru prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale pe anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2. Direcţia Asistenţă Socială şi Serviciul Buget – Contabilitate, va urmări 

punerea în aplicare a programului aprobat şi va analiza trimestrial stadiul de aplicare a 

măsurilor din program. 

 Art.3-Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios  administrativ  

competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 4.  Prezenta se comunică: 

 Instituţiei Prefectului; 

 Primarului oraşului Aninoasa; 

 Serviciului Buget - Contabilitate; 

 Direcţiei de Asistenţă Socială; 

 Afişiere;  
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ANEXA NR.1 La Hotărârea Consiliului Local nr. __/2021 
 

PROGRAMUL 

PRIVIND MĂSURILE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA 

MARGINALIZĂRII SOCIALE PE ANUL 2022 

  LA NIVELUL CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

 

a) protecţia socială a familiei, în special a categoriilor vulnerabile şi defavorizate 

- acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277 /2010, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare  

- acordarea de ajutoare de urgenţă şi deces pentru depăşirea situaţiilor de dificultate; 

- consiliere  

- acordarea de ajutoare alimentarea prin Programul Operaţional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate  

- crearea unui centru de zi pentru persoane vârstnice; 

 

b)ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de locuire 

- racordarea la reţeaua de energie electrică a locuinţelor sociale din zona Centru 2. 

- acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece; 

- reabilitarea unor locuinţe din fondul locativ de stat; 

- scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi pe teren pentru  pentru persoanele invalide de 

gradul I şi II şi pentru persoanele încadrate în gradul grav şi accentuat de handicap; 

-  scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de 

stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa persoanelor 

încadrate în gradul grav şi accentuat de handicap; Beneficiază de aceste prevederi şi familia 

sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap 

grav. 

 
c) protecţia copiilor în vederea prevenirii separării acestora de familie 

- monitorizarea şi analiza situaţiei copiilor la nivelul oraşului Aninoasa, modul de respectare a 

drepturilor copilului;  

- activităţi de consiliere şi informare a familiilor cu copii în întreţinere, asupra drepturilor şi 

obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan 

local; 

- acordarea de prestaţii sociale familiilor aflate în situaţii de risc; 

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

- acordarea burselor şcolare; 

- crearea în parteneriat, a unor centre de zi, centre de primire în regim de urgenţă pentru 

copilul neglijat, abuzat. 

- acordarea de lapte praf  pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0- 12 luni  

-  
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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale pe anul 2022 

 

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, 

    Caracterul social al statului român, prevăzut în Constituţie, impune instituirea 

unor măsuri pentru evitarea degradării nivelului de trai şi păstrarea demnităţii tuturor 

cetăţenilor. 

 Marginalizarea socială se defineşte prin poziţia socială periferică, de izolare a 

indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, 

educaţionale şi comunicaţionale ale colectivităţii; ea se manifestă prin absenţa unui 

minimum de condiţii sociale de viaţă iar instituţiile publice centrale şi locale au 

obligaţia să stabilească măsuri şi să realizeze acţiuni de combatere a marginalizării 

sociale 

 În aceste condiţii cade şi în sarcina Consiliului Local al oraşului Aninoasa, 

adoptarea unui set de măsuri pentru combaterea marginalizării sociale 

Măsurile propuse pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 

2022  sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

 Având în vedere cele expuse mai sus vă supun spre dezbatere şi aprobare 

următorul proiect de hotărâre. 

Direcţia de Asistenţă Socială va întocmi raportul de specialitate pe care îl va 

susţine în faţa comisiei de specialitate pentru avizare şi în faţa Consiliului Local pentru 

aprobare. 
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Nr. 6174/28.10.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Subsemnata Ungureanu Doina, Director executiv al Direcţiei de Asistenţă 

Socială, prin prezentul raport vă supun atenţiei urmatoarele aspecte: 

 

Temeiul de fapt 

Primarul oraşului Aninoasa a iniţiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 

2022 

 

Argumente de oportunitate  

 Având în vedere faptul că instituţiile publice locale au obligaţia să stabilească 

măsuri şi să realizeze acţiuni de combatere a marginalizării sociale intră în atribuţia 

Consiliului Local adoptarea unui program pentru îndeplinirea acestui obiectiv, 

program care se adoptă la sfârşitul anului pentru anul următor.  

 

Reglementări legale incidente 

In conformitate cu art.60 din H.G. nr. 1149/2002  pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale Consiliile locale au obligaţia de a întocmi şi de a 

aproba anual programe privind măsurile pentru prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale. 

 

Concluzii şi propuneri 

 Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate, drept pentru 

care, apreciez că poate fi supus aprobării Consiliului Local în forma redactată. 

 

 

Director executiv Direcţia de Asistenţă Socială 

Jr. Ungureanu Doina 
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