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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.93/31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui 

sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din Municipiul Bacău,  în valoare de 150 lei, 

semestrial 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
  Având în vedere: 

– Referatul nr.17580 din 01.11.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se 

propune acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice unor categorii de persoane 

defavorizate din municipiul Bacău  în valoare de 150 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente 

de bază; 

– Expunerea de motive a  Primarului Municipiului Bacău nr.17580 din 01.11.2021; 

– Raportul Direcției Juridice, înregistrat cu nr. 177162/1/10.11.2021;          

– Raportul Direcției Asistență Socială, înregistrat cu nr. 177162/2/10.11.2021; 

– Prevederile art. 86 alin. (2) lit. ”a” și ale art. 182 alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 127/2019 privind 

sistemul public de pensii; 

– Prevederile art. 23 din Legea nr. 74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată 

la Strasbourg la 3 mai 1996;  

– Prevederile Legii nr. 292/2011 a  asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

– Prevederile Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

– Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale                      

art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

  În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b”  din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău                                             

nr. 93 din 31.03.2021, care va avea următorul conținut: 
 

 



 

 
 

,,Art. 3 (1) Distribuirea tichetelor valorice pensionarilor din Municipiului Bacău, se va realiza prin 

servicii poștale sau de curierat, în baza listelor nominale și a actelor de identitate, cu semnătură de 

primire. 

(2) Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău va distribui tichete valorice pensionarilor din 

Municipiului Bacău care din diferite motive nu au intrat în posesia acestora, în baza cupoanelor de pensie 

și a actelor de identitate cu semnătura de primire. 

 (3) Cheltuielile administrative ocazionate de distribuirea tichetelor valorice vor fi suportate din bugetul 

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.” 

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale  H.C.L. nr. 93 din 31.03.2021, sunt și rămân în vigoare. 

 

Art. 3 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de 

Asistență Socială a Municipiului Bacău. 

 

Art. 4  Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. 

 

Art. 5 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal 

Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității. 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU 
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PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU 

DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU 

NR.177162/2/10.11.2021          

 

 

 

RAPORT  

 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la proiectul de hotărâre 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.93/31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui 

sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din Municipiul Bacău,  în valoare de 150 lei, 

semestrial 

 

 
        Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău  nr. 93 din 31.03.2031, s-a aprobat 

acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice,  în valoare de 150 lei semestrial pensionarilor 

din municipiul Bacău cu venituri din pensii de până la 1386 lei brut/lună. Distribuirea acestor tichete 

valorice pensionarilor, s-a  realizat de către angajații Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, 

în baza listelor nominale, cu semnătură de primire, cu obligativitatea de a verifica actele acestora, 

respectiv actul de identitate și cuponul de pensie. 

 În condițiile evoluției pandemiei de SARSCOV-19 și având în vedere prevederile H.G. nr. 1090  

din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 10 

octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, pentru protecția 

persoanelor vârstnice, propun modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 93 din 31.03.2021, după cum urmează: 

1. Distribuirea tichetelor valorice pensionarilor din Municipiului Bacău, se va realiza prin 

servicii poștale sau de curierat, în baza listelor nominale și a actelor de identitate, cu semnătură 

de primire. 

2. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău va distribui tichete valorice pensionarilor 

din Municipiului Bacău care din diferite motive nu au intrat în posesia acestora, în baza 

cupoanelor de pensie și a actelor de identitate cu semnătura de primire. 

3. Cheltuielile administrative ocazionate de distribuirea tichetelor valorice vor fi suportate din 

bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.” 

  Având în vedere că sunt respectate dispozițiile legale în vigoare, avizăm favorabil adoptarea 

proiectului de hotărâre. 

 

 
                        DIRECTOR DAS,                                       ȘEF SERVICIU  F.C.B.,                                             

                  Daniela POZÎNĂREA                      MAZILU LORENA                                  
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JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 17580 DIN 01.11.2021 

 

 

 

       EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.93/31.03.2021 prin care s-a 

aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din Municipiul Bacău,  

în valoare de 150 lei, semestrial 

 

  Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de populație vulnerabila cu nevoi particulare, datorită 

limitărilor fiziologice si fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire. Persoanele vârstnice, in 

funcție de situațiile personale de natura socio-economică, medicala si fiziologica, beneficiază de masuri 

de asistență socială, în completarea prestațiilor de asigurări sociale pentru acoperirea riscurilor de 

bătrânețe si de sănătate.  

  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău  nr. 93 din 31.03.2031, s-a aprobat 

acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice,  în valoare de 150 lei semestrial pensionarilor 

din municipiul Bacău cu venituri din pensii de până la 1386 lei brut/lună. Distribuirea acestor tichete 

valorice pensionarilor, s-a  realizat de către angajații Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, 

în baza listelor nominale, cu semnătură de primire, cu obligativitatea de a verifica actele acestora, 

respectiv actul de identitate și cuponul de pensie. 

 În condițiile evoluției pandemiei de SARSCOV-19 și având în vedere prevederile H.G. nr. 1090  

din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 10 

octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, pentru protecția 

persoanelor vârstnice, propun modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 93 din 31.03.2021, după cum urmează: 

4. Distribuirea tichetelor valorice pensionarilor din Municipiului Bacău, se va realiza prin 

servicii poștale sau de curierat, în baza listelor nominale și a actelor de identitate, cu semnătură 

de primire. 

5. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău va distribui tichete valorice pensionarilor 

din Municipiului Bacău care din diferite motive nu au intrat în posesia acestora, în baza 

cupoanelor de pensie și a actelor de identitate cu semnătura de primire. 

6. Cheltuielile administrative ocazionate de distribuirea tichetelor valorice vor fi suportate din 

bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.” 

  Față de cele expuse mai sus, rog Consiliul Local să  aprobe proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU 
 

 

 



 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL BACĂU                                                            

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU                            

NR.17580 din 01.11.2021                                                  
 

 

                                                                                                               APROB,                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                 PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                    Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU 

 

 

 

REFERAT 

 
 

 Persoanele vârstnice reprezintă una din categoriile sociale cu risc crescut de marginalizare 

socială, atât ca urmare a lipsei resurselor economice, cât și a unor contacte sociale intermitente care 

determină apariția fenomenului de izolare. Ansamblul serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice este 

relativ redus, atât ca varietate cât și ca număr.  

    Autoritățile administrației publice locale din municipiul Bacău, în speță Consiliul Local al 

Municipiului Bacău  prin H.C.L. nr. 93 din 31.03.2031, a aprobat acordarea unui sprijin material constând 

în tichete valorice,  în valoare de 150 lei semestrial, pensionarilor din municipiul Bacău cu venituri din 

pensii de până la 1386 lei brut/lună, tichete valorice care au fost distribuite pensionarilor  de către 

angajații  Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, în baza listelor nominale, cu semnătură de 

primire, cu obligativitatea de a verifica actele acestora, respectiv actul de identitate și cuponul de pensie. 

  În condițiile evoluției pandemiei de SARSCOV-19 și având în vedere prevederile H.G. nr. 1090  

din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 10 

octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, pentru protecția 

persoanelor vârstnice, propunem modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 93 din 31.03.2021, după cum urmează:: 

1. Distribuirea tichetelor valorice pensionarilor din Municipiului Bacău, se va realiza prin 

servicii poștale sau de curierat, în baza listelor nominale și a actelor de identitate, cu semnătură 

de primire. 

2. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău va distribui tichete valorice pensionarilor 

din Municipiului Bacău care din diferite motive nu au intrat în posesia acestora, în baza 

cupoanelor de pensie și a actelor de identitate cu semnătura de primire. 

 

 



 

 
 

3. Cheltuielile administrative ocazionate de distribuirea tichetelor valorice vor fi suportate din 

bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.” 

Față de cele prezentate și având în vedere faptul că aceste tichete se acordă semestrial, precum și 

perioada scurtă de timp rămasă până la finele anului curent, vă rugăm să aprobați prezentul referat și să 

inițiați un proiect de H.C.L. în prima ședință a Consiliul Local al Municipiului Bacău.   

 

  

                       DIRECTOR D.A.S.,                                                          OFICIUL JURIDIC,                     

                  POZÎNĂREA DANIELA                                                       AXENTE  IULIAN   
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DIRECȚIA JURIDICĂ  

Nr. 177162/1/10.11.2021          

 

 

                                                                   Raport 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  

nr.93/31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, 

pensionarilor din Municipiul Bacău,  în valoare de 150 lei, semestrial 

 

 

  Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

-Prevederilor art.86 alin.(2) lit ’’a’’ şi ale art.182 alin.(1) lit.’’a’’ din Legea nr.127/2019 privind 

sistemul public de pensii, care precizează: 

Art.86(2)  Valorile punctului de pensie sunt următoarele: 
a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei; 

Art. 182 (1)  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia: 

    a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019;  

-Prevederilor art.23 din Legea nr.74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, 

adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, care precizează: 

Art. 23 Dreptul persoanelor varstnice la protecţie socială 

    În vederea exercitării efective a dreptului persoanelor varstnice la protecţie socială, părţile se angajează 

sa ia sau sa promoveze fie direct, fie în cooperare cu organizaţiile publice sau private măsuri adecvate, 

destinate, în special: 

    - sa permită persoanelor varstnice sa rămână membri deplini ai societăţii cat mai mult timp posibil, prin 

intermediul: 

    a) unor resurse suficiente care sa le permită sa ducă o existenta decenta şi sa participe activ la viata 

publica, socială şi culturală; 

    b) difuzării informaţiilor privind serviciile şi facilităţile disponibile pentru persoanele varstnice şi 

posibilităţile lor de a recurge la acestea; 

    - sa permită persoanelor varstnice sa aleagă liber propriul stil de viata şi sa ducă o existenta 

independenta în mediul lor obişnuit atâta timp cat doresc şi cat acest lucru este posibil, prin: 

    a) punerea la dispoziţie a unor locuinţe corespunzătoare nevoilor acestora şi stării lor de sănătate sau 

sprijin adecvat în vederea amenajării locuinţei; 

    b) îngrijirea sănătăţii şi servicii pe care starea acestora le impune; 

    - sa garanteze persoanelor varstnice care trăiesc în instituţii o asistenta corespunzătoare în privinta 

vieţii private şi participarea la determinarea condiţiilor de viata în instituţie. 

-Prevederilor Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 

(1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 

şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 

cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 



 

 
 

depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 

şedinţei. 

Art.154 (1)  Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 

ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului  

local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu 

caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, 

ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului 

judeţean, în condiţiile legii. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 

emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari; 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, 

respectiv emiterii 

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile 

legii, urmatoarele atributii: 

    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv 

ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa 

caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 129 (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, modificată și completată, care precizează: 

Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

(7)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale 

şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

        b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 

familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

 

                                                          DIRECTOR EXECUTIV 

                                                              Ciprian FANTAZA 
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          CĂTRE, 

 

                                           DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

                                                  DIRECȚIA JURIDICĂ  

 

 

  Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ, modificată și completată, vă informăm că v-a fost transmis pe e-

mail proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.93/31.03.2021 prin 

care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din 

Municipiul Bacău,  în valoare de 150 lei, semestrial, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor 

de specialitate. Vă rugăm ca până la data de  10.11.2021 să le depuneți în format letric la 

Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                           SECRETARUL GENERAL  

               Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU                             AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                            Nicolae Ovidiu POPOVICI 

 

 

 

 

 
 

                            


