
 
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor pachete cu alimente persoanelor defavorizate  
domiciliate in comuna Domneşti, judeţul Ilfov 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă de lucru 

 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domneşti; 
• Raportul comun al Compartimentului Asistență Socială și al Compartimentului Finanțe-

Contabilitate; 
• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești. 

În conformitate cu: 
• Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare; 
• Prevederile art. 11 lit. b), art. 15 alin. (2) si (3), precum și art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 

292/2011 – Asistență socială; 
• Prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea 

marginalizarii sociale; 
• Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 45 alin. (1) și (6) și art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - (1) Pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani (pensionari pentru limită de vârstă) și 
pensionarii de invaliditate gradul I și II cu vârsta de peste 50 ani, cu pensii de până la 900 lei, 
persoanele cu vârsta de peste 50 de ani care nu realizează venituri, precum și persoanele cu handicap, 
cu domiciliul stabil în comuna Domnești, județul Ilfov, vor primi lunar câte un pachet cu alimente care 
va conține: 1 litru ulei, 1 kg zahăr, 1 kg făină, paste făinoase 400 gr., conservă roșii 400 gr. și un pui. 

(2) Persoanele menționate în Art. 1 alin. (1), vor primi cu ocazia sărbătorilor religioase de 
Paște și Crăciun, pe lângă pachetele stabilite un cozonac.  

 (3) Cu ocazia sărbătorilor religioase de Paște și Crăciun, vor primii câte un pachet cu alimente 
și alte persoane sau familii care se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situație 
excepțională care îi pot pune în dificultate și vulnerabilitate. 

Art.2.  Se va distribui un singur pachet de persoană sau familie, indiferent dacă într-o familie 
ambii soți sunt pensionari cu pensii de până la 900 lei/lunar. 

Art.3. – (1) Pachetele alimentare se vor distribui în locații care vor fi anunțate în prealabil și 
se vor elibera în baza unui dosar care va conține, după caz, următoarele: actul de identitate, talonul de 
pensie, adeverința de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov – Serviciul 
Fiscal Orășenesc Bragadiru (care să ateste faptul că persoana nu realizează venituri), certificatul de 
încadrare într-un grad de handicap. 

(2) Dosarul se va reactualiza din trei în trei luni sau în cazul în care vor interveni modificări la 
venitul lunar al persoanei sau familiei. Persoanele menționate la Art. 1 sunt obligate să anunțe orice 
modificare cu privire la venitul lunar al acestora, în termen de 10 zile de la data modificării. 

Art.4.  Începând cu data prezentei, încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 
9/29.02.2016. 

Art.5.  Primarul comunei Domnești județul Ilfov prin aparatul de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 

 

            Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                            /Secretar   

                                                                                                                         Cojocaru Bogdan-Marius 
 



 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

Având în vedere faptul ca la nivelul comunei Domnesti locuiesc persoane al caror 
venit este sub nivelul veniturilor care sa permita un trai decent, precum si necesitatea de a 
imbunatati sistemul de protectie sociala in concordanta cu prioritatile nationale, astfel incat sa 
fie incurajata solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile in scopul de a evita excluderea 
sociala, aceste persoane reprezinta o categorie defavorizata in contextul economic actual, iar 
pentru asigurarea unui nivel minim de subzistenta, consider oportuna acordarea lunara a unor 
pachete cu alimente iar de sarbatorile religioase de Paste si Craciun, câte un cozonac. 
 Propun acordarea de pachete cu alimente pentru urmatoarele categorii de persoane, cu 
domiciliul stabil in comuna Domnesti judetul Ilfov: 

- pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani (pensionari pentru limita de vârstă) cu pensii de până 
la 900 lei; 

- pensionarii de invaliditate gradul  I și II cu varsta de peste 50 ani, cu pensii de până la 900 lei; 
- persoanele cu vârsta de peste 50 de ani, care nu realizează venituri; 
- persoanele care poseda certificate de incadrare in grad de handicap; 
- persoanele sau familiile care se confrunta temporar cu probleme financiare determinate de o 

situatie exceptionala care ii pot pune in dificultate si vulnerabilitate, 
astfel consider oportuna acordarea acestor ajutoare care contribuie la depasirea situatiilor dificile si 
critice, drept pentru care supun dezbaterii si aprobarii hotararea dupa cum urmeaza: 

I. 1. Pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani (pensionari pentru limita de vârstă) și pensionarii 
de invaliditate gradul  I și II cu varsta de peste 50 ani, cu pensii de până la 900 lei, persoanele cu vârsta 
de peste 50 de ani care nu realizează venituri, precum și persoanele cu handicap, cu domiciliul stabil în 
comuna Domnești, județul Ilfov, vor primi lunar câte un pachet cu alimente care va conține: 1 litru 
ulei, 1 kg zahăr, 1 kg făină, paste fainoase 400 gr., conserva rosii 400 gr. și  un pui. 

2. Persoanele menționate în pct. I.1., vor primi cu ocazia sărbătorilor religioase de Paște și 
Crăciun, pe lângă pachetele stabilite un cozonac. 

3. Cu ocazia sarbatorilor religioase de Paste si Craciun, vor primi cate un pachet cu alimente si 
alte persoane sau familii care se confrunta temporar cu probleme financiare determinate de o situatie 
exceptionala care ii pot pune in dificultate si vulnerabilitate. 

II.  Distribuirea unui singur pachet de persoană sau familie, indiferent dacă într-o familie ambii 
soți sunt pensionari cu pensii de până la 900 lei/lunar. 

III. Pachetele alimentare se vor distribui în locații care vor fi anunțate in prealabil și se vor 
elibera în baza unui dosar care va conține, dupa caz, urmatoarele: actul de identitate, talonul de pensie, 
adeverința de venit eliberată de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ilfov – Serviciul Fiscal 
Orasenesc Bragadiru (care să ateste faptul că persoana nu realizează venituri), certificatul de încadrare 
într-un grad de handicap. 

Dosarul se va reactualiza din trei în trei luni sau în cazul în care vor interveni modificări la 
venitul lunar al persoanei sau familiei. Persoanele menționate la Art. 1 sunt obligate să anunțe orice 
modificare cu privire la venitul lunar al acestora, in termen de 10 zile de la data modificarii. 
 

 

PRIMAR, 
GHIȚĂ IOAN-ADRIAN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE COMUN  
AL COMPARTIMENTULUI ASISTENTA SOCIALA SI  

AL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILITATE 

privind acordarea unor pachete cu alimente persoanelor defavorizate  
domiciliate in comuna Domneşti, judeţul Ilfov 

 

Având în vedere faptul ca nivelul unor pensii din sistemul public se situeaza inca sub 
nivelul veniturilor care sa permita beneficiarilor un trai decent, precum si necesitatea de a 
imbunatatii sistemul de protectie sociala in concordanta cu prioritatile nationale, astfel incat sa 
fie incurajata solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile si scopul de a evita excluderea 
sociala a unor persoane sau familii, pentru asigurarea unui nivel minim de subzistenta, 
consideram oportuna acordarea de pachete cu alimente, unor categorii de persoane cu 
domicilul stabil in comuna Domnesti judetul Ilfov, astfel: 

- pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani (pensionari pentru limita de vârstă) cu pensii 
de până la 900 lei; 

- pensionarii de invaliditate gradul  I și II cu varsta de peste 50 ani, cu pensii de până la 
900 lei; 

- persoanele cu vârsta de peste 50 de ani, care nu realizează venituri; 
- persoanele care poseda certificate de incadrare in grad de handicap; 
- persoanele sau familiile care se confrunta temporar cu probleme financiare 

determinate de o situatie exceptionala care ii pot pune in dificultate si vulnerabilitate. 
Tinand cont de situatia economica, consideram oportuna acordarea lunara a unor 

pachete cu alimente si de sarbatorile religioase, Paste si Craciun. 
In conformitate cu prevederile art. 11 lit. b), art. 15 alin. (2) si (3), precum si art. 94 

alin. (2) lit. f) din Legea nr. 292/2011 – Asistenta sociala, art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 
116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale si art. 36, alin. (2), lit. d), 
alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, sustinem adoptarea unei Hotarari de catre Consiliul 
Local al comunei Domnesti prin care sa se aprobe acordarea lunar a unui pachet cu alimente 
compus din 1 litru ulei, 1 kg zahăr, 1 kg făină, paste fainoase 400 gr., conserva rosii 400 gr. și 
un pui, iar de Paste si Craciun un cozonac. 

Pentru anul 2017 au fost prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli in cadrul 
capitolului 68.02 – Asistenta sociala in cadrul Sectiunii Functionare, sume care pot acoperi 
cheltuielile cu ajutoarele sociale acordate locuitorilor comunei Domnesti jud. Ilfov. 

 

 

      Compartiment Asistenta Sociala,              
     Insp. Principal Matei Ioana Daniela       

         

                                                                                
                                                                                     Compartiment Finante-Contabilitate,   
                                                                                                   Ref. Sup. Serban Cornelia                     

 

 


