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PROIECT 

H O T Ă R Â R E 

privind modificare și completarea criteriilor și a procedurii de distribuire a  

pachetelor/tichetelor pentru Sărbătorile Pascale și de Crăciun 

 

 Consiliul Local Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de ___________2021 . 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. primar – 

Soceanu Iulian-Constantin, avizul Comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1 şi 3,  

 Având în vedere; 

- art.11, lit.b din Legea nr.292/2011 a Asistentei Sociale cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- H.C.L. nr. 28/10.02.2016 pentru aprobarea criteriilor și procedurii de distribuire a 

pachetelor pentru Sărbătorile Pascale și de Crăciun, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 Văzând prevederile art. 129, alin.1, alin.2, lit.d, alin.4, lit.a, alin.7, lit. b din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

             In temeiul prevederilor art.139, alin.1 coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.28/10.02.2016 pentru aprobarea 

criteriilor și a procedurii de distribuire a pachetelor /tichetelor sociale pentru Sărbătorile Pascale 

și de Crăciun ,dupa cum urmează; 

<< Beneficiari  - toate persoanele majore care nu depășesc venitul de 1000 lei/lună și 

depun cerere însoțită de documentele doveditoare.Venitul se calculează pe persoană,iar 

beneficiar este persoana majoră care nu depașește un venit de 1000 lei/lună >>. 

Art.2 – Secretarul 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 – __________2021 

    Nr. _____    
 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

                                                                                        VIZAT, 

                                                                                     SECRETAR GENERAL 

                                                                                     DR.JR.PAROŞANU NICULINA 
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Nr..................... din .............................. 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea  

criteriilor și a procedurii de distribuire a pachetelor/tichetelor  

pentru Sărbătorile Pascale și de Crăciun 

 

 

 

Având în vedere situația creată de pandemia COVID-19 în urma căreia multe persoane au 

rămas făra loc de muncă sau nu mai găsesc locuri de muncă şi pentru a veni in sprijinul acestei 

categorii de persoane, pentru acest an, cu ocazia sărbătorilor, propun acordarea de tichete sociale 

persoanelor majore care nu depășesc venitul de 1000 lei/lună și care depun cerere însoțită de do-

cumentele doveditoare.  

Venitul se va calcula / persoană și se acorda un tichet social în valorare de 50 lei/persoană 

şi nu pe familie. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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Nr. ………. din …………..2021 
 

VIZAT, 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  modificarea si completarea  HCL 28/10.02.2016 pentru 

aprobarea criteriilor și a procedurii de distribuire a pachetelor pentru Sărbătorile Pascale 

și Sărbătorile de Crăciun 

 

1. TEMEIUL DE FAPT: (se vor detalia documentele – cerere, adresa oficiala, H.C.L., 

etc., după caz) 

- HCL nr. 28/10.02.2016 pentru aprobarea criteriilor și a procedurii de distribuire a 

pachetelor pentru Sărbătorile Pascale și Sărbătorile de Crăciun 

- HCL nr. 151/20.12.2016 2016 privind modificarea și completarea HCL nr. 

28/10.02.2016 pentru aprobarea criteriilor și a procedurii de distribuire a 

pachetelor pentru Sărbătorile Pascale și Sărbătorile de Crăciun 

- HCL NR.240/22.11.2018 – completare si  modificare HCL 28/2016 

- HCL NR.240/11.12.2019 – completare si modificare hcl 28/2016 

 

1. TEMEIUL DE DREPT: (se vor invoca prevederile legale ce stau la baza initierii 

proiectului de hotărâre 
- Art.11 lit.b din Legea nr.292/2011 a Asistenței Sociale cu modificările și completările 

ulterioare. 

2. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: (se vor descrie necesitatea şi obiectul 

proiectului de hotărâre, cu menţiunea expresă a prevederilor ce se propun a fi aprobate 

în şedinţa Consiliului Local). 

Art. 1 - Având în vedere situația creată de pandemia COVID-19 în urma căreia multe 

persoane au rămas făra loc de muncă sau nu mai găsesc locuri de muncă 

ocazionale,propun modificarea art.1 din HCL 240/2019 dupa cum urmeaza; 
 

 <<Beneficiari – toate persoanele majore care nu depășesc venitul de 1000 lei/lună și 

care depun cerere însoțită de documentele doveditoare.Venitul se calculează pe 
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persoană,iar beneficiar este persoana majoră care nu depașeste un venit de 1000 lei/lună 

și se acorda un tichet social în valorare de 50 lei/persoană>>. 

 

3. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE: Se propune modificarea benefiarilor care 

vor primi tichete sociale, respectiv să primeasca toate persoanele majore care nu depasesc 

venitul de  1000 lei /lună,beneficiar fiind persoana și nu familia. 
 

4. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor anexa documentele justificative la care se 

face referire in contextul raportului) . 

- HCL nr. 28/10.02.2016 pentru aprobarea criteriilor și a porcedurii de distribuire a 

pachetelor pentru Sărbătorile Pasclae și Sărbătorile de Crăciun 

- HCL nr. 151/20.12.2016 2016 privind modificarea și completarea HCL nr. 

28/10.02.2016 pentru aprobarea criteriilor și a porcedurii de distribuire a 

pachetelor pentru Sărbătorile Pasclae și Sărbătorile de Crăciun 

- HCL nr.240/22.11.2018 

- HCL nr.240/11.12.2019 

- extras – art.11,lit.b din Legea nr.292/2011 a Asistenței Sociale 

 

AVIZAT, 

CBIT 

AVIZAT, 

ŞEF SERVICIU/DIRECŢIE 

 

ÎNTOCMIT, 

Numele şi prenumele – 

funcţia 

 Director, Logofatu Indiran Insp.Menseit Leila 

 

 

 


