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PROIECT 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate şi a planului 

de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2021  

la nivelul oraşului Techirghiol 

 

Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data ____________________ 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare nr. __________ / 

_______________, prezentate de d-nul primar – Iulian Constantin Soceanu, precum şi avizul 

Comisiei pe domenii de specialitate nr. __________ / ____________, 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială nr. ___________/ ______________; 

- H.C.L. nr. 20 / 17.01.2020, privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi 

familiilor marginalizate şi a planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale pe anul 2020 la nivelul oraşului Techirghiol; 

- Prevederile Legii nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi ale 

Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c) şi d), alin. 7, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, 

privind Codul Administrativ, 

 În temeiul prevederilor art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se aprobă Metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate şi a 

planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2021 la nivelul 

oraşului Techirghiol, conform anexelor nr. 1 şi 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se împuterniceşte primarul oraşului Techirghiol să aprobe lista persoanelor / 

familiilor ce fac parte din categoria persoanelor marginalizate social. 

Art. 3 – Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotrivă, ____ 

abţineri, din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

 

Techirghiol, astăzi _____________. 

 

Nr. _______ 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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ANEXA nr. 1 LA H.C.L. nr. ___________ / ____________ 

 

METODOLOGIA DE IDENTIFICARE 

A PERSOANELOR ŞI FAMILIILOR MARGINALIZATE 

SOCIAL DIN ORAŞUL TECHIRGHIOL PENTRU ANUL 2021 

 

 

 Marginalizarea socială, conform Legii nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, se defineşte ca fiind „poziţia periferică, de izolare a indivizilor şi 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”. 

Prin persoană marginalizată, în condiţiile Legii nr. 116/2002, privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale, se înţelege persoana care beneficiază de venit minim garantat sau 

face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat şi se află cel puţin în două din 

următoarele situaţii: 

a. nu are loc de muncă; 

b. nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă; 

c. locuieşte în condiţii improprii; 

d. are unul sau mai mulţi copii în întreţinere; 

e. este persoană vârstnică fără susţinători legali; 

f. este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; 

g. are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat  

ori invaliditate gr. I sau II; 

h. a executat o pedeapsă privativă de libertate; 

i. sunt chiriaşi în locuinţe sociale. 

La nivelul administraţiei publice locale din Techirghiol, Direcţia de Asistenţă Socială are 

atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi reprezintă factorul activ în procesul de asistare a tuturor 

persoanelor aflate în dificultate. 

Astfel, asistenţa socială stabileşte măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii 

marginalizării sociale a familiilor şi persoanelor identificate după cum urmează: 

a) evaluarea situaţiei economico – financiară a persoanelor şi familiilor beneficiare de venitul 

minim garantat; 

b) identificarea nevoilor şi resurselor acestora; 

c) identificarea situaţiilor de risc cu care se poate confrunta persoana sau familia; 

d) monitorizarea aplicării măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana sau familia; 

e) analizează câţi dintre beneficiarii de ajutor social sau care provin din familiile beneficiare de 

ajutor social sunt fără loc de muncă, sunt persoane vârstnice fără susţinători legali, nu au o locuinţă 

în proprietate sau în folosinţă, locuiesc în condiţii improprii; 

f) stabilirea tipului de servicii şi programe pentru persoanele definite ca marginalizate; 

g) întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social, pe care o actualizează 

trimestrial. 

Pentru persoanele şi familiile identificate ca marginalizate social, consiliile locale au 

obligaţia de a asigura, prioritar, după caz: 

➢ Accesul la o locuinţă socială – pentru persoanele sau familiile care nu au în proprietate 

sau folosinţă o locuinţă sau care locuiesc în condiţii improprii, în limita fondului de 

locuinţe existent la nivelul oraşului Techirghiol; 
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➢ Accesul la serviciile publice de strictă necesitate (energie electrică, apă, gaze naturale, 

termoficare şi altele); 

➢ Accesul la prestaţiile sociale; 

➢ Accesul la serviciile sociale; 

➢ Accesul la educaţie; 

➢ Accesul la asistenţă de sănătate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            CONSILIER 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

DR. JR. NICULINA PAROSANU 
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ANEXA nr. 2 LA H.C.L. nr. ___________ / ____________ 

 

PLANUL DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA  

MARGINALIZĂRII SOCIALE PENTRU ANUL 2021 

 

 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 din Techirghiol, Direcţia de Asistenţă Socială 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: 

- respectarea demnităţii umane, fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină 

a personalităţii; 

- universalitatea, garantează dreptul fiecărei persoane la asistenţă socială, în condiţiile 

prevăzute de lege; 

- solidaritatea socială, care asigură participarea comunităţii la menţinerea şi întărirea coeziunii 

sociale; 

- parteneriatul, prin care se asigură cooperarea între instituţiile publice şi societatea civilă în 

scopul organizării şi dezvoltării serviciilor sociale. 

Prezentul plan are ca obiectiv stabilirea obiectivelor activităţii asistenţei sociale pentru anul 

2021, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în oraşul Techirghiol. 

Se constituie comisia de identificare a persoanelor marginalizate, în următoarea 

componenţă: 

- Indiran Logofatu – director Asistenţă Socială; 

- Menseit Leila – inspector Asistenţă Socială; 

- Murtaza Gildan – inspector Asistenţă Socială; 

- Bogoi Cherata – Gospodarie Comunală; 

- Neţoiu Lavinia – inspector CBIT; 

- Palamariu Cristina - inspector relaţii cu publicul; 

- Ciorabai Sevgean – inspector. 

Comisia menţionată mai sus va înainta spre aprobare Primarului situaţia centralizatoare 

privind măsurile de combatere a marginalizării (beneficiari, chirii restante, nr. de zile muncă 

efectuate). 

Direcţia Gospodărie comunală va întocmi Programul de lucrări în folosul comunităţii, 

pontajul zilnic al beneficiarilor şi va prezenta lunar situaţia efectuării zilelor de muncă spre avizare 

primarului şi evidenţa către compartimentul financiar-economic. 

 

OBIECTIVE: 

I. Protecţia socială a familiei, în special a categoriilor vulnerabile; 

II. Ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de locuire; 

III. Asigurarea accesului la asistenţă de sănătate; 

IV. Asigurarea accesului la educaţie. 
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I. Protecţia socială a familiei, în special a categoriilor vulnerabile: 

▪ acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim 

garantat; 

▪ acordarea de ajutoare alimentare pentru beneficiarii de ajutor social şi alte 

persoane/familii marginalizate; 

▪ acordarea de ajutoare de înmormântare în condiţiile legii; 

▪ asigurarea accesului la prestaţiile financiare prevăzute de lege; 

▪ asigurarea accesului la servicii sociale.  

II. Ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de locuire: 

▪ scutiri la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele care au 

venituri reduse, pentru persoane invalide de gradul I şi pentru persoanele încadrate în grad 

de handicap grav; 

▪ compensarea chiriei restante până la data de 31.12.2021 cu efectuarea zilelor de muncă în 

folosul comunităţii; 

▪ acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece pentru familiile 

care folosesc pentru încălzire cărbuni, lemne şi combustibili petrolieri; 

▪ facilitarea accesului la o locuinţă socială a persoanelor în vârstă de până la 35 de ani, aflate 

în imposibilitatea cumpărării unei locuinţe; 

▪ distribuirea unor donaţii sau sponsorizări menite să sprijine material familiile vulnerabile. 

 Modalitatea de cuantificare a debitului reprezintă chirie în zile de muncă. 

 Suma pentru fiecare oră de muncă prestată în folosul comunităţii este de 13,327 lei cf. 

prevederilor legale.  

 Programul de muncă este de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână. 

 În condiţiile în care un beneficiar al măsurilor de marginalizare nu efectuează în luna în curs 

zilele de muncă stabilite, se revocă acordarea facilităţilor şi este impus la plata datoriei către bugetul 

local. 

III.  Asigurarea accesului la asistenţă de sănătate: 

▪ monitorizarea modului în care se asigură asistenţă de sănătate persoanelor 

beneficiare de venitul minim garantat de către medicii de familie şi unităţile sanitare; 

▪ înscrierea gravidelor la medicii de familie; 

▪ parteneriate cu Spitalul municipal şi medicii de familie; 

▪ monitorizarea activităţii mediatorilor sanitari, în asigurarea serviciilor medicale 

pentru orice persoană aflată în dificultate. 

IV. Asigurarea accesului la educaţie: 

▪ monitorizarea, la nivelul oraşului a modului de respectare a drepturilor copilului; 

▪ consilierea informaţională a familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi 

obligaţiilor ce le revin, asupra serviciilor sociale de care pot dispune pe plan local; 

▪ derularea de activităţi educative adresate copiilor şi părinţilor, în scopul motivării 

faţă de procesul educativ; 

▪ colaborarea cu ONG-uri în dezvoltarea de programe educaţionale pentru copiii aflaţi 

în situaţie de risc de abandon şcolar. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            CONSILIER 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

DR. JR. NICULINA PAROSANU 
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DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

Nr. __________ /____________ 

VIZAT, 

PRIMAR, 

IULIAN CONSTANTIN SOCEANU 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate şi a planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale pe anul 2021 la nivelul oraşului Techirghiol 

 

1. TEMEIUL DE FAPT: obligaţia autorităţilor publice locale de a stabili măsuri şi să realizeze 

acţiuni de combatere a marginalizării sociale şi asigurarea accesului real la drepturile fundamentale 

ale cetăţenilor, cum ar fi accesul la serviciile publice de strictă necesitate (energie electrică, apă, 

gaze, termoficare şi altele), accesul la asistenţă de sănătate, dreptul la o locuinţă, la educaţie, accesul 

la serviciile şi prestaţiile sociale, etc. 

2. TEMEIUL DE DREPT: - prevederile art. 129, alin. 2, lit. c) şi d), alin. 7, lit. b) din OUG nr. 

57/2019, privind Codul Administrativ; 

- prevederile legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile legii nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale. 

3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: luând în considerare: 

- persoanele înscrise în lista întocmită şi aprobată, conform legii nr. 116/2002, privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale prin Dispoziţia nr. 73 / 22.01.2020; 

- persoanele / familiile care solicită compensarea chiriei restante cu efectuarea zilelor de muncă în 

folosul comunităţii, sunt lipsite de resursele materiale care să asigure existenţa zilnică a familiei, cât 

şi costul utilităţilor aferente locuinţei; 

- compensarea chiriei restante se poate face cu efectuarea zilelor de muncă în folosul comunităţii 

până la data de 31.12.2021, luându-se în considerare legislaţia privind stabilirea salariului minim 

brut pe economie pentru anul 2021. 

4. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE – H.C.L. nr. 20 / 17.01.2020, privind aprobarea 

metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate şi a planului de măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2020 la nivelul oraşului Techirghiol. 

5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI: Direcţia de Asistenţă Socială propune spre aprobare 

reactualizarea H.C.L. nr. 20 / 17.01.2020. 

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: depunem alăturat în copie H.C.L. nr. 20 / 17.01.2020, 

privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate şi a planului 

de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2020 la nivelul oraşului 

Techirghiol şi proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi 

familiilor marginalizate şi a planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale pe anul 2021 la nivelul oraşului Techirghiol. 
 

AVIZAT,     AVIZAT,    ÎNTOCMIT, 

Şef CBIT    Director Asistenţă Socială  Insp. Murtaza Gildan 

VĂLEANU VIOREL           INDIRAN LOGOFĂTU 
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Nr..................... din .................................. 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor 

şi familiilor marginalizate şi a Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale pentru anul 2021 la nivelul orașului Techirghiol 

 

 

 

Având în vedere obligatia autoritatilor publice locale de a stabili masuri si sa realizeze 

actiuni de combaterea marginalizarii sociale si asigurarea accesului real la drepturile fundamentale 

ale cetatenilor, cum ar fi: accesul la serviciile publice de stricta necesitate (energie electrica, apa, 

gaze, termoficare si altele), accesul la asistenta de sanatate, dreptul la o locuinta, la educatie, accesul 

la serviciile si prestatiile sociale, etc., este necesară aprobarea Metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate şi a Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale pentru anul 2021 la nivelul orașului Techirghiol. 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


