
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL Domneşti nr. 34/26.03.2020 privind acordarea unor pachete cu
alimente persoanelor defavorizate domiciliate in comuna Domneşti, judeţul Ilfov

Având în vedere:
 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Domneşti;
 Raportul  comun  al  Compartimentului  Asistență  Socială  și  al  Compartimentului

Financiar-Contabilitate;
 Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești;
 HCL Domneşti nr. 34/26.03.2020.

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

ulterioare;
 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;
 art.  4  alin.  (1)  și  (2)  din  Legea  nr.  116/2002  privind  prevenirea  și  combaterea

marginalizarii sociale;
 art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea

actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (1), art. 136 alin. (8), art. 139 si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa
de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se modifică Art. 1 la HCL Domneşti nr. 34/26.03.2020 și va avea următorul cuprins:
„Art.1 Se aprobă acordarea unor pachete cu alimente persoanelor defavorizate domiciliate in
comuna  Domneşti judeţul  Ilfov,  conform Anexei  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre“.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL Domneşti nr. 34/2020, sunt și rămân în vigoare.

Art.3  Primarul  Comunei  Domneşti  prin  aparatul  de  specialitate,  va  aduce  la  îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor abilitate si persoanelor interesate, prin
grija secretarului general al comunei in termenul prevăzut de lege.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian

                                                                                                           Avizat pentru legalitate,
                                                                                                        /Secretar general comună,  
                                                                                                         Cojocaru Bogdan Marius



Anexa la HCL Domnești nr. …../08.07.2020

Lista categoriilor de persoane cu domiciliul stabil in comuna Domnesti judetul Ilfov 
si componenta pachetelor cu alimente

- pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani (pensionari - 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;
- un pachet  cu produse alimentare va contine:  1 kg ulei,  1 kg zahar,  1 punga paste

fainoase, 1 kg faina, o conserva de pasta de tomate, 1 pui, iar cu ocazia sarbatorilor de
Craciun si de Paste la acestea se mai adauga si 1 cozonac. 

Președinte de ședință,
……………………….



ROMÂNIA
PRIMARIA COMUNA DOMNEŞTI

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

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare pentru modificarea HCL Domnesti nr. 34/26.03.2020 privind acordarea
unor pachete cu alimente persoanelor defavorizate domiciliate in comuna Domneşti, judeţul Ilfov

Având în vedere faptul ca in comuna Domnesti locuiesc persoane al caror venit este
sub nivelul care sa le 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  pentru  urmatoarele  categorii  de  persoane,  cu  domiciliul  stabil  in  comuna
Domnesti judetul Ilfov, dupa cum urmeaza:

- pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani (pensionari  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. 
Ținând cont ca a fost depășită perioada in care stocurile cu produse alimentare erau

limitate in cadrul magazinelor, se modifica si continutul pachetelor distribuite cetatenilor. 
Astfel,  un pachet cu produse alimentare va contine: 1 kg ulei,  1 kg zahar, 1 punga

paste fainoase, 1 kg faina, o conserva de pasta de tomate, 1 pui, iar cu ocazia sarbatorilor de
Craciun si de Paste la acestea se mai adauga si 1 cozonac. 

Ca urmare, supun spre dezbatere si aprobare, proiectul de hotărâre in forma prezentata.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian



RAPORT DE SPECIALITATE COMUN 
AL COMPARTIMENTULUI ASISTENTA SOCIALA SI 

AL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

pentru modificarea HCL nr. 34/26.03.2020 privind acordarea unor pachete cu alimente
acordate persoanelor defavorizate domiciliate in comuna Domneşti, judeţul Ilfov

Având în vedere  faptul ca nivelul unor venituri ale cetatenilor se situeaza inca sub
limita care  sa permita acestora 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 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 domiciliul stabil in comuna
Domnesti judetul Ilfov, astfel:

- pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani (pensionari - 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.
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. 129 alin. (1) , art. 136
alin. (8), art. 139, respective art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019
privind Codul Administrativ  propunem adoptarea unei Hotarari de catre Consiliul Local al
comunei  Domnesti  prin  care  sa  se  aprobe  modificarea  continutului  pachetelor  acordate
persoanelor defavorizate.

Tinand cont ca a fost depasita perioada in care stocurile cu produse alimentare erau
limitate in cadrul magazinelor,se modifica si continutul pachetelor distribuite cetatenilor. 

Prin urmare,  un pachet cu produse alimentare va contine: 1 kg ulei,  1 kg zahar,  1
punga  paste  fainoase,  1  kg  faina,  o  conserva  de  pasta  de  tomate,  1  pui,  iar  cu  ocazia
sarbatorilor de Craciun si de Paste la acestea se mai adauga si 1 cozonac. 

Compartiment Asistenta Sociala,
Inspector Asistent,
Iordache Gabriela

 

Compartiment Financiar-Contabilitate,
Ref. Sup. Serban Cornelia                    


