
 
 
 
 
 

 

ANUNŢ 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă 

publică faptul că au fost iniţiate şi urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al municipiului 

Botoşani următorul proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.288/2016  privind acordarea unor beneficii de 

asistență socială, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din 

municipiul Botosani 

 

  Proiectul de hotărâre cu documentația  aferentă este afișată  pe site-ul  Primăriei, prima 

pagină, în Monitorul Oficial Local la pct. 3 secţiunea  -  Informarea asupra proiectelor de hotărâri 

aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică  și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local. 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris la Aparatul  Consiliului Local, în 

sediul Primăriei, Piața  Revoluţiei nr.1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare la proiectul de hotărâre, în termen de 10 de zile lucrătoare începând cu data publicării 

anunțului. 

 

 

 

Primar, 

Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariabt.ro/index.php?load=legea52
http://www.primariabt.ro/index.php?load=legea52
http://www.primariabt.ro/index.php?load=legea52


 
 
 
 
 

 

ROMANIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

                                                             CONSILIUL LOCAL_________________           _________ 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

 pentru modificarea HCL nr.288/2016  privind acordarea unor beneficii de asistență socială, 

sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din municipiul Botosani 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 
 analizând propunerea d-lui primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea HCL nr.288/2016  

privind acordarea unor beneficii de asistenta sociala, sub formă de tichete sociale, pensionarilor 

sistemului public de pensii din municipiul Botosani, 

 având în vedere raportul de specialitate comun nr.2637/16.02.2022 întocmit de Direcția de 

Asistență Socială și Direcția Economică, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani; 

   în baza dispoziţiilor Legii nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, 

republicată , cu modificările și completările ulterioare , art.4 alin . (3), art.5 lit.b), n), r), t) și u), art.6 

lit.c), p), w), bb), hh), art.7 – 10, art. 11 lit. b), art.14, art.15 alin.(1) și (3), art.16, art.26, art.54 – 55, 

art. 92, art. 94, art.112, art.129, art.130 și ale art.143 din  Legea  asistenței sociale nr. 292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) 

din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 în temeiul prevederilor art.196 alin. (1)  lit. a) și art.240 alin. (2) din Ordonanța de urgență  

nr.57/2019  a Guvernului privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

            Art. 1  Art.1 alin. (1) lit .b) din HCL nr.288/2016  privind acordarea unor beneficii de 

asistenta sociala, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din 

municipiul Botosani, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art.1 alin(1) lit.b) Venitul net lunar provenit dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, 

însumate cu 1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente depozitelor bancare deținute de titular 

să fie mai mic sau cel mult egal cu  nivelul indemnizației sociale stabilită anual prin legea bugetului 

de stat multiplicată cu coeficientul de 1,02.” 

  

 Art. 2  Art.1 alin. (2) lit. b) din HCL nr.288/2016  privind acordarea unor beneficii de 

asistenta sociala, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din 

municipiul Botosani, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art.1 alin.(2) Valoarea nominală a tichetelor sociale pentru achiziționarea de bunuri și 

servicii este de 100 de lei, acestea acordându-se semestrial, cu încadrarea în bugetul alocat acțiunii.” 

  



 
 
 
 

 Art. 3 Se modifică corespunzător plafonul la care se face referire în anexa nr.1 la HCL 

nr.288/2016 – Metodologia de acordare a unor beneficii de asistență socială persoanelor vârstnice din 

municipiul Botoșani, respectiv de la 700 lei la nivelul indemnizației sociale stabilită anual prin legea 

bugetului de stat multiplicată cu coeficientul de 1,02.   

 Art. 4  Orice dispoziții contrare prevederilor prezentei hotărâri se abrogă . 

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire, Direcției Economice, 

Direcției de Asistență Socială Botoșani și Serviciului Centru Informații Cetățeni. 

  

 

     Inițiator,                                                                   Avizat pentru legalitate,  

   PRIMAR,                                                      Secretar General al UAT Botoșani  

         Cosmin Ionuț Andrei                                                           Ioan Apostu 

 

 

 

 

                           APROB, 

          Primar, 

         Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 

Raport de specialitate la proiectul de hotârâre 
privind modificarea HCL nr.288/2016  privind acordarea unor beneficii de asistenta sociala, 

sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din municipiul Botosani 

 

  

 Conform prevederilor art.1 din HCL nr.288/2016  privind acordarea unor beneficii de 

asistenta sociala, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din 

municipiul Botosani: 

 ”Se aprobă acordarea unor beneficii de asistență socială din bugetul local, sub formă de 

tichete sociale pentru achiziționarea de bunuri și servicii, pensionarilor sistemului public de pensii 

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

              a) sunt persoane vârstnice cu domiciliul în municipiului Botosani, pensionari ai sistemului 

public de pensii care au împlinit sau împlinesc în cursul anului de referință vârsta standard de 

pensionare de 65 ani, 

b) venitul net lunar provenit dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, însumate cu 

1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente depozitelor bancare deținute de titular 

să fie mai mic sau cel mult egal cu  700 de lei.  

c) nu realizează venituri din beneficii de asistență socială pentru spijinirea persoanelor cu 

nevoi speciale, respectiv indemnizații cuvenite persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat.” 

 Venitul net a fost majorat prin HCL nr.372/29.11.2019 de la 700 de lei la valoarea de 800 de 

lei, motivat de majorarea indemnizației sociale cu data de 01 septembrie 2019.  

 Având în vedere că începând cu data de 01 ianuarie 2022 nivelul indemnizației sociale pentru 

pensionari s-a stabilit la valoarea de 1000 de lei, reiese că nu mai există beneficiari eligibili să 

acceseze această formă de sprijin.  

 Având în vedere că nivelul unor pensii din sistemul public se situează încă sub nivelul 

veniturilor care să permită beneficiarilor un trai decent, ţinând seama de necesitatea de a îmbunătăţi 

sistemul de protecţie socială în concordanţă cu priorităţile naţionale, astfel încât să fie încurajată 



 
 
 
 

solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile, în scopul de a evita excluderea socială a unei părţi 

dintre pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în 

contextul crizei economice actuale, propunem majorarea venitului net provenit dintr-o singură pensie 

sau din pensii cumulate, până la care pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tichete 

sociale până la nivelul indemnizației sociale stabilită anual prin legea bugetului de stat multiplicată 

cu coeficientul de 1,02 și majorarea valorii nominale a tichetelor sociale de la 50 de lei la 100 

lei/persoana, in vederea achizitionarii de bunuri ți servicii.  

 Coeficientul de 1,02 asigură și pentru pensionarii care dețin depozite bancare mai mici de 

7.000 de lei condiția de eligibilitate, respectiv aceea ca venitul net lunar provenit dintr-o singură 

pensie sau din pensii cumulate, însumate cu 1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente 

depozitelor bancare deținute de titular să fie mai mic sau cel mult egal cu  nivelul indemnizației 

sociale stabilită anual prin legea bugetului de stat multiplicată cu coeficientul de 1,02 = 1020 de lei. 

 Pentru anul in curs sumele necesare acordarii beneficiilor enumerate mai sus au fost alocate 

in bugetul Direcției de Asistență Socială Botoșani -  cap.68.02 „Asistență socială”. 

 Tichetele sociale sunt bonuri valorice emise de unitati specializate, la cererea institutiilor de 

asistenta sociala sau a organelor ierarhice care le coordonează, care pot fi folosite restrictionat intr-o 

retea de unitati care furnizeaza produse si servicii necesare persoanelor aflate in situatie de 

dificultate. Utilizarea tichetelor elimina astfel riscurile ca persoanele asistate sa intrebuinteze banii in 

alte scopuri decat pentru acoperirea nevoilor de baza.  

 Efortul autoritatilor publice pentru acordarea beneficiilor sociale in „tichete sociale” este 

minim, intrucat gestionarea sistemului (emiterea bonurilor valorice, crearea retelei de furnizori, 

siguranta, control, transparenta, raportare) este asigurata in intregime de institutiile emitente. 

 Fata de aceste aspecte si tinand cont de necesitatea  lărgirii grupului țintă în scopul apropierii 

veniturilor cât mai multor pensionari de nivelul minimului de trai decent în mediul urban, in 

conformitate cu prevederile legislatiei specifice: 

 -Legea nr. 17/2000, republicata, 

 -prevederile O.U.G. nr. 6/2009 din 18 februarie 2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale 

pentru pensionari 

 -prevederile  art.4 alin(3), art.5 lit.b), n), r), t) si u), art.6 lit.c), t), n), p), w), bb), hh), art.7 – 

10, art. 11 lit. b), art.14, art.15 alin(1) si (3), art.16, art.26, art.54 – 55, art. 92, art. 94, art.112, 

art.129, art.130 si ale art.143 din  Legea nr. 292/2011 – Legea  asistentei sociale 

 -prevederile  art.129, alin(7) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

  propunem adoptarea unei hotarari privind: 

  

 1.modificarea prevederilor art.1 alin(1) lit.b) din HCL nr.288/2016  privind acordarea unor 

beneficii de asistenta sociala, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii 

din municipiul Botosani, care va avea următorul conținut: 

 ”Art.1 alin(1) lit.b) Venitul net lunar provenit dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, 

însumate cu 1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente depozitelor bancare deținute de titular 

să fie mai mic sau cel mult egal cu  nivelul indemnizației sociale stabilită anual prin legea bugetului 

de stat multiplicată cu coeficientul de 1,02.” 

  

 2.modificarea prevederilor art.1 alin(2) din HCL nr.288/2016  privind acordarea unor 

beneficii de asistenta sociala, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii 

din municipiul Botosani, care va avea următorul conținut: 

 ”Art.1 alin (2) Valoarea nominală a tichetelor sociale pentru achiziționarea de bunuri și 

servicii este de 100 de lei, acestea acordându-se semestrial, cu încadrarea în bugetul alocat acțiunii.” 

  

 3.modificarea corespunzătoare a plafonului la care se face referire în Anexa nr.1 la HCL 

nr.288/2016 – Metodologia de acordare a unor beneficii de asistență socială persoanelor vârstnice din 



 
 
 
 

municipiul Botoșani, respectiv de la 700 la nivelul indemnizației sociale stabilită anual prin legea 

bugetului de stat multiplicată cu coeficientul de 1,02.   

 

 Sumele necesare acordarii tichetelor sociale sunt incluse în bugetul   Direcției de Asistență 

Socială Botoșani la cap.57.02.04 – tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale.  

 

 

Administrator public,        Director economic,     Director executiv DAS Botoșani 

Mircea – Andrei Magdalena  Mirela Gheorghiță         Dorin Gabriel Burlacu             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

                 

Referat justificativ 
privind propunerea de modificare HCL nr.288/2016  privind acordarea unor beneficii de 

asistenta sociala, sub formă de tichete sociale, pensionarilor  

sistemului public de pensii din municipiul Botosani 

 

  

 Conform prevederilor art.1 din HCL nr.288/2016  privind acordarea unor beneficii de 

asistenta sociala, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din 

municipiul Botosani: 

 ”Se aprobă acordarea unor beneficii de asistență socială din bugetul local, sub formă de 

tichete sociale pentru achiziționarea de bunuri și servicii, pensionarilor sistemului public de pensii 

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

              a) sunt persoane vârstnice cu domiciliul în municipiului Botosani, pensionari ai sistemului 

public de pensii care au împlinit sau împlinesc în cursul anului de referință vârsta standard de 

pensionare de 65 ani, 

b) venitul net lunar provenit dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, însumate cu 

1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente depozitelor bancare deținute de titular 

să fie mai mic sau cel mult egal cu  700 de lei.  

c) nu realizează venituri din beneficii de asistență socială pentru spijinirea persoanelor cu 

nevoi speciale, respectiv indemnizații cuvenite persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat.” 

 Venitul net a fost majorat prin HCL nr.372/29.11.2019 de la 700 de lei la valoarea de 800 de 

lei, motivat de majorarea indemnizației sociale cu data de 01 septembrie 2019.  

 Având în vedere că începând cu data de 01 ianuarie 2022 nivelul indemnizației sociale pentru 

pensionari s-a stabilit la valoarea de 1000 de lei, reiese că nu mai există beneficiari eligibili să 

acceseze această formă de sprijin.  

 Având în vedere că nivelul unor pensii din sistemul public se situează încă sub nivelul 

veniturilor care să permită beneficiarilor un trai decent, ţinând seama de necesitatea de a îmbunătăţi 

sistemul de protecţie socială în concordanţă cu priorităţile naţionale, astfel încât să fie încurajată 

solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile, în scopul de a evita excluderea socială a unei părţi 

dintre pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în 

contextul crizei economice actuale, propunem majorarea venitului net provenit dintr-o singură pensie 

sau din pensii cumulate, până la care pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tichete 

sociale până la nivelul indemnizației sociale stabilită anual prin legea bugetului de stat multiplicată 

cu coeficientul de 1,02 și majorarea valorii nominale a tichetelor sociale de la 50 de lei la 100 

lei/persoana, in vederea achizitionarii de bunuri și servicii.  

 Coeficientul de 1,02 asigură și pentru pensionarii care dețin depozite bancare mai mici de 

7.000 de lei condiția de eligibilitate, respectiv aceea ca venitul net lunar provenit dintr-o singură 

pensie sau din pensii cumulate, însumate cu 1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente 

depozitelor bancare deținute de titular să fie mai mic sau cel mult egal cu  nivelul indemnizației 

sociale stabilită anual prin legea bugetului de stat multiplicată cu coeficientul de 1,02 = 1020 de lei. 

 Pentru anul in curs sumele necesare acordarii beneficiilor enumerate mai sus au fost alocate 

in bugetul Direcției de Asistență Socială Botoșani -  cap.68.02 „Asistență socială”. 

 Tichetele sociale sunt bonuri valorice emise de unitati specializate, la cererea institutiilor de 

asistenta sociala sau a organelor ierarhice care le coordonează, care pot fi folosite restrictionat intr-o 

retea de unitati care furnizeaza produse si servicii necesare persoanelor aflate in situatie de 

dificultate. Utilizarea tichetelor elimina astfel riscurile ca persoanele asistate sa intrebuinteze banii in 

alte scopuri decat pentru acoperirea nevoilor de baza.  



 
 
 
 

 Efortul autoritatilor publice pentru acordarea beneficiilor sociale in „tichete sociale” este 

minim, intrucat gestionarea sistemului (emiterea bonurilor valorice, crearea retelei de furnizori, 

siguranta, control, transparenta, raportare) este asigurata in intregime de institutiile emitente. 

 Fata de aceste aspecte si tinand cont de necesitatea  lărgirii grupului țintă în scopul apropierii 

veniturilor cât mai multor pensionari de nivelul minimului de trai decent în mediul urban, in 

conformitate cu prevederile legislatiei specifice: 

 -Legea nr. 17/2000, republicata, 

 -prevederile O.U.G. nr. 6/2009 din 18 februarie 2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale 

pentru pensionari 

 -prevederile  art.4 alin(3), art.5 lit.b), n), r), t) si u), art.6 lit.c), t), n), p), w), bb), hh), art.7 – 

10, art. 11 lit. b), art.14, art.15 alin(1) si (3), art.16, art.26, art.54 – 55, art. 92, art. 94, art.112, 

art.129, art.130 si ale art.143 din  Legea nr. 292/2011 – Legea  asistentei sociale 

 -prevederile  art.129, alin(7) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

  propunem adoptarea unei hotarari privind: 

  

 1.modificarea prevederilor art.1 alin(1) lit.b) din HCL nr.288/2016  privind acordarea unor 

beneficii de asistenta sociala, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii 

din municipiul Botosani, care va avea următorul conținut: 

 ”Art.1 alin(1) lit.b) Venitul net lunar provenit dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, 

însumate cu 1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente depozitelor bancare deținute de titular 

să fie mai mic sau cel mult egal cu  nivelul indemnizației sociale stabilită anual prin legea bugetului 

de stat multiplicată cu coeficientul de 1,02.” 

  

 2.modificarea prevederilor art.1 alin(2) din HCL nr.288/2016  privind acordarea unor 

beneficii de asistenta sociala, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii 

din municipiul Botosani, care va avea următorul conținut: 

 ”Art.1 alin (2) Valoarea nominală a tichetelor sociale pentru achiziționarea de bunuri și 

servicii este de 100 de lei, acestea acordându-se semestrial, cu încadrarea în bugetul alocat acțiunii.” 

  

 3.modificarea corespunzătoare a plafonului la care se face referire în Anexa nr.1 la HCL 

nr.288/2016 – Metodologia de acordare a unor beneficii de asistență socială persoanelor vârstnice din 

municipiul Botoșani, respectiv de la 700 la nivelul indemnizației sociale stabilită anual prin legea 

bugetului de stat multiplicată cu coeficientul de 1,02.   

 

 Sumele necesare acordarii tichetelor sociale sunt incluse în bugetul   Direcției de Asistență 

Socială Botoșani la cap.57.02.04 – tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale.  

 

 

 

 

 
Director executiv,      Șef Serviciu E.P.B.A.S., 

Dorin Gabriel Burlacu    Mihaela Laura Gireadă  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

   


