
 
 H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea  Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale pentru anul 2021 

 
   Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, 
modificat şi completat ulterior; 
             Analizând   Proiectul de hotarâre nr.443/22 din 15.01.2021, Referatul de aprobare al  
domnului  Daneluș Costea, Primar al  orașului Slănic, nr. 444/23 din 15.01.2021, în calitatea sa 
de iniţiator al proiectului   şi Raportul  de specialitate al Direcţiei de asistenţă Socială  , nr. 
577/33 din  21.01.2021, cu  privire la necesitatea şi oportunitatea aprobării Programului de 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, în oraşul Slănic,  pentru anul 2021 
            Ținând seamă de avizele, cu caracter consultativ,  ale comisiilor de specialitate ale 
consiliului local. 

Având în vedere prevederile : 
-  art. 60, alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr. 1149/2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aprobare a prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea si 
combaterea marginalizării sociale; 

- art.24 şi art.25 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale; 

   În temeiul art  129 alin. (2) lit. a), alin. (7) lit. b),  art. 139, alin.(1)  şi ale art. 196 alin. (1) 
lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completrările  ulterioare;    

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. - Aprobă Programul privind măsurile pentru prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale pentru anul 2021, în oraşul Slănic, conform Anexei  care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 2. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului general 
al  orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  Aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Slănic. 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

EMIL MEȘTERU 
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                  SECRETAR general al oraşului , 
                                                                                                                Cojocaru Isabela Cerasella                                                       

Slănic, 28 ianuarie 2021 
Nr. 9                     
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”,0„împotrivă” şi 0„abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar:8 (majoritate simplă) 

 
 



 
Anexa  la HCL nr. 9 din 28.01.2021 

 
 
 
 

 
 

PROGRAMUL  DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA 
MARGINALIZĂRII SOCIALE  PENTRU ANUL  2021, ÎN ORAŞUL SLĂNIC  

 
 

CAPITOLUL I  
Dispozitii generale 

         Art. 1. – Instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale  , asigura 
evitarea degradării nivelului de trai şi păstrarea demnitaţii tuturor cetăţenilor localităţii .               
         Art. 2. –  Plan individual de intervenţie reprezintă ansamblul de măsuri menite să ducă la 
rezolvarea situaţiei-problemă în care se afla persoana asistată. 
         Art . 3. -   Principalele obiective sociale vizate sunt : 

 Protectia sociala a familiei , in special a categoriilor vulnerabile si defavorizate ; 
 Ameliorarea conditiilor de viata si de locuire; 
 Asigurarea accesului la asistenta si sanatate ; 
 Asigurarea accesului la educatie . 

 
CAPITOLUL II 

Măsuri în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale 
 
         Art. 4. – Pentru fiecare din persoanele singure sau familiile identificate,  conform 
metodologiei de identificare a riscurilor sociale , se va întocmi o ancheta socială, detaliată, în 
scopul stabilirii celor care vor beneficia de venit minim garantat , fiind îndrumaţi să-şi 
întocmească dosare necesare obţinerii ajutorului social, cuvenit, potrivit Legii 416 /2001, cu 
modificările şi completările ulterioare şi monitorizarea lor permanenta. 
         Art. 5. – Sprijinirea şi informarea persoanelor care beneficiaza de ajutor social, acordat în 
baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare în 
vederea asigurării de servicii medicale corespunzatoare , fiind persoane asigurate,  ca urmare a 
plăţii contribuţiei la CAS  Judeţeana, conform prevederilor legislative, în vigoare , sume 
suportate din bugetul de stat şi virate de AJPIS Prahova. 
          Art. 6. – Eliberarea de adeverinte beneficiarilor de VMG pentru medicul de familie , 
medic specialist, spitalizare, Casa de Asigurari de Sanatate, instante judecatoresti ,etc. 
          Art. 7. – Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, în 
care se află persoana sau familia la un moment dat, în limita bugetului local, pentru persoanele 
cu domiciliul stabil pe raza localităţii. 

 Art. 8. – Accesul la servicii publice de strictă necesitate ( energie electrica, apa ) prin 
stabilirea de parteneriate cu instituţiile abilitate. 

Art. 9. – Acordarea de ajutoare de înmormântare în cazul decesului persoanei beneficiare 
de ajutor social sau al unui membru din familia beneficiară de ajutor social; 



          Art . 10. – Acordarea ajutoarelor pentru încalzirea locuinţei în perioada sezonului rece, 01 
noiembrie – 31  martie, conform legislatiei in vigoare , OUG nr.70/2011 cu modificarile şi 
completarile ulterioare. 
           Art . 11. – Scutirea la plata impozitelor la bugetul local pentru persoanele încadrate în 
gradul de handicap grav sau accentuat , grad de invaliditate I şi a veteranilor de război. 
           Art. 12. – Activităţi de consiliere şi informare a familiilor cu copii aflaţi în întreţinere, 
asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor 
disponibile pe plan local. 
           Art. 13. - Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate , prin vizite 
periodice la domiciliul acestora şi urmarirea modului în care persoana , desemnata sau nu , prin 
instanţa judecătorească , îşi îndeplineşte obligaţiile cu privire la creşterea , îngrijirea şi educaţia 
copilului, analizându-se situaţia  de risc a acestuia , conform HG 691/2015 . 
           Art . 14. – Consilierea şi informarea familiilor cu copii în întretinere , asupra drepturilor 
şi obligaţiilor acestora , asupra drepturilor copiilor şi asupra serviciilor sociale disponibile pe 
plan local ,  pentru prevenirea separarii copiilor de familie şi pentru prevenirea abandonului 
şcolar.. 
          Art. 15. – Sprijinirea persoanelor marginalizate social în vederea înscrierii pe listele unui 
medic de familie. 
           Art.16. – Eliberarea , la cerere, de anchete sociale în vederea încadrării în grad de 
handicap , pentru obtinerea  şi eliberarea de legitimaţii – card, pentru parcare gratuită a 
persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor lor legali.  
           Art. 17. – Asigurarea de asistent personal,  pentru persoanele cu handicap grav sau 
acordarea de indemnizaţii lunare pentru persoanele care opteaza pentru aceasta posibilitate şi 
monitorizarea condiţiilor de eligibilitate a beneficiarilor. 
            Art. 18. – Stabilirea prin HCL a unor sume din bugetul local, ce se pot acorda 
persoanelor si familiilor marginalizate social în vederea depăşirii perioadelor de dificultate 
precum şi perioada maxima pentru care se pot acorda aceste sume. 
            Art. 19. – Stabilirea prin HCL a unui cost mediu lunar de intretinere a unor persoane 
varstnice , persoane fara adapost, care nu au sustinatori legali,  în camine sau la domiciliul 
acestora (circa 2000 lei). 
             Art. 20.- Prezentul plan se bazeaza pe principiile generale care stau la baza activităţii de 
asistenţă socială : 

- Respectarea demnităţii umane  
- Universalitate; 
- Solidaritate sociala ;  
- Parteneriat  .        

             Art. 21. - De prevederile acestui program beneficiază persoanele şi familiile, care au 
domiciliul stabil pe raza orasului Slanic.  
             Art. 22. - Obiectivele de mai sus vor fi completate cu noi măsuri, ce se pot lua la nivelul 
oraşului Slănic, pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale şi în conformitate cu 
prevederile legale. Ori de câte ori este necesar ,  se va supune spre aprobare,  Consiliului Local, 
Programul  pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii, actualizat cu aceste măsuri . 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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