
 

 

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 a fost iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului 

Botoşani următorul proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/28.10.2021 privind 

aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete 

sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și elevii din 

municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație 

    

  Proiectul de hotărâre cu documentația  aferentă este afișat  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 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

          _____________________________________________________________________ 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/28.10.2021 privind aprobarea 

Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sprijin 

în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și elevii din 

municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 

analizând referatul de aprobare al Proiectului de Hotărâre al domnului Primar Cosmin – Ionuţ 

Andrei privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. nr. 387/28.10.2021 privind 

aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete 

sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și elevii din 

municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație, 

având în vedere raportul de specialitate comun nr. INT 264/19.01.2022 al Administratorului 

Public, Direcției Economice, al Direcţiei de Asistenţă Socială şi al Serviciului Juridic Contencios, 

precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani, 

în baza dispozițiilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) 

lit. a), b), lit. c) și lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 

din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Litera b) a alineatului (1) din articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 387/2021 se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.1 (1) b) venitul net mediu lunar pe membru de familie, pentru familia beneficiarului, realizat 

în luna anterioară celei în care s-a înregistrat cererea, este de maxim 1.386 lei.” 

 Art. 2 Litera b) a articolului 4 din Regulamentul privind acordarea unor beneficii de asistență 

socială, sub formă de tichete sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare 

la preșcolarii şi elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 387/2021, se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.4  b) venitul net mediu lunar pe membru de familie, pentru familia beneficiarului, realizat în 

luna anterioară celei în care s-a înregistrat cererea, este de maxim 1.386 lei.” 

        Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Direcția de 

Asistență Socială Botoșani va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

               INIŢIATOR,                                                         AVIZAT DE LEGALITATE,                                

 Primar,   Cosmin – Ionuţ Andrei                                     Secretar General, Ioan Apostu  

 

 
  



 

 

 

Oficiul Juridic Contencios 

                                                                                                                                 Aprobat, 

                                                                                                                                 PRIMAR 

                                                                                                                      Cosmin – Ionuţ Andrei 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/28.10.2021 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub 

formă de tichete sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la 

preșcolarii și elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație 
 

 Prin aprobarea modificării prevederilor art.1 alin. (1) lit. b) din HCL nr. 387/28.10.2021 în 

sensul majorării venitului net mediu lunar pe membru de familie până la care este eligibilă acordarea 

tichetelor de sprijin la valoarea de 1.386 lei se urmăreşte lărgirea ariei de eligibilitate pentru familiile 

potențial beneficiare, în scopul obținerii tichetelor de sprijin în cuantum de 500 de lei pentru 

remedierea problemelor ocular de către un număr cât mai mare de copii. 

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

387/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, 

sub formă de tichete sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la 

preșcolarii și elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație, precum şi 

raportul de specialitate comun al Administratorului Public, al Direcţiei Economice, al Direcţiei de 

Asistenţă Socială Botoşani şi al Serviciului Juridic Contencios, vă rugăm să aprobaţi supunerea spre 

dezbatere şi aprobare în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Botoşani, a proiectului de hotărâre 

prezentat. 

 

 

 

    

      Director Economic,                   Şef Serviciu Juridic Contencios,           Oficiul Juridic Contencios, 

 Mirela Elena Gheorghiţă                       Oana Gina Georgescu                             Viorela Dieaciuc 
 
 
 

  
 

  



Primăria municipiului Botoșani                                                                             APROBAT, 

        Administrator Public                                                                                           PRIMAR 

  Direcția de Asistență Socială                                                                     Cosmin – Ionuț Andrei             

Serviciul Juridic – Contencios                                       

           Direcția Economică                                                                 

                                                                                                                

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/28.10.2021 privind 

aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete 

sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și elevii din 

municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație 

 

 Prin HCL nr.387/28.10.2021 s-a aprobat „acordarea unor beneficii de asistență socială din 

bugetul local, sub formă de tichete sprijin în cuantum de 500 lei pentru confecționarea unei perechi 

de ochelari de vedere (rame şi lentile), preșcolarilor şi elevilor din municipiul Botoșani, pentru 

facilitarea accesului la educaţie, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții de 

eligibilitate:  

 a) sunt persoane cu vârste între 4 – 18 ani cu domiciliul stabil în municipiul Botoșani, preșcolari 

şi elevi, încadrați în sistemul de învățământ de stat, care au împlinit sau împlinesc în cursul anului de 

referință, vârsta standard prevăzută de regulament. 

 b) venitul net mediu lunar pe membru de familie, pentru familia beneficiarului, realizat în luna 

anterioară celei în care s-a înregistrat cererea, este de maxim 1,6 ISR(Indicatorul Social de Referință). 

 c) familia nu deține în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere nici unul din 

bunurile ce duc la excluderea acordării tichetului de sprijin, conform lit.(F) din Anexa nr.1 la 

Regulament.” 

 Stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie la valoarea de 1,6 x ISR = 800 lei 

a avut ca justificare analiza actelor normative care reglementau acordarea diverselor beneficii de 

asistență socială selective (ex. alocația pentru susținerea familiei, stimulentul educațional, ajutoarele 

pentru încălzirea locuinței în sezonul rece) , constatându-se că nivelul maxim al  venitului net mediu 

lunar pe membru de familie până la care o familie este eligibilă pentru acordarea unor beneficii de 

asistență socială este de 1,6 ISR, respectiv 1,6 x 500 lei = 800 lei (vezi art. 7 alin. (1) din OUG nr. 

70/2011 – „Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică 

furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din 

bugetul de stat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică, în situaţia în care venitul net 

mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,6 ISR în cazul familiilor şi 2,164 ISR în cazul 

persoanei singure.”). 

 Prin apariția Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, OUG nr.70/2011 își încetează aplicabilitatea iar venitul mediu 

net lunar pe membru de familie până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este stabilit la valoarea 

de 1.386 lei/persoană (cf. art. 7 alin. (2)). 

 Precizăm că de la data intrării în vigoare a HCL nr. 387/28.10.2021 și până în prezent au fost 

depuse doar 7 cereri care au îndeplinit condiția de eligibilitate prevăzută la art.1 alin. (1) lit. b), 

respectiv venit net lunar pe membru de familie mai mic de 800 de lei, deși au solicitat informații și și-

au manifestat dorința de a accesa acest beneficiu cca.150 familii, majoritatea manifestându-și 

scepticismul în privința încadrării în acest plafon de venit, considerat mult prea mic. 

 Mai menționăm și creșterea valorii salariului minim brut garantat în plată de la 01 ianuarie 2022 

la valoarea de 2.550 lei, situație în care, de exemplu, o familie cu doi salariați și un singur copil nu s-

ar încadra în baremul de 800 de lei.  

 Având în vedere cele prezentate mai sus propunem ca venitul net mediu lunar pe membru de 

familie până la care este eligibilă acordarea tichetelor de sprijin să fie de 1.386 lei. 

 Temeiul legal care stă la baza aprobării modificărilor prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din HCL 

nr.387/28.10.2021 îl constituie prevederile înscrise în: Legea nr. 292/2011 privind Legea asistenței 



sociale, republicată, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Raportat la cele prezentate, este necesară și justificată adoptarea unei hotărâri privind 

modificarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din HCL nr. 387/28.10.2021 privind aprobarea 

Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sprijin în 

cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și elevii din municipiul 

Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație, și, pe cale de consecință, modificarea prevederilor 

art.4lit.b) din Anexa la HCL nr.387/28.10.2021 – Regulament privind acordare a unor beneficii de 

asistență socială, sub formă de tichete sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor 

oculare la preșcolarii și elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație, având 

același conținut, după cum urmează: 

  „Art.1 (1) 

   b)venitul net mediu lunar pe membru de familie, pentru familia beneficiarului, realizat 

în luna anterioară celei în care s-a înregistrat cererea, este de maxim 1.386 lei.”  

În concluzie, având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport de specialitate, 

apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/28.10.2021 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de 

tichete sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și elevii 

din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație, îndeplinește condițiile pentru a fi 

supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.  

  

          Administrator Public,                              Director executiv Direcția de Asistență Socială,                             

     Mircea – Andrei Magdalena                                                     Dorin Burlacu                             

            

 

      Director Economic,                      Șef Serviciu Juridic Contencios,            Oficiul Juridic Contencios, 

  Mirela Elena Gheorghiță                          Oana Gina Georgescu           Viorela Dieaciuc 

  



     

 

 

 

Referat justificativ 

privind necesitatea adoptării unui proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 387/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență 

socială, sub formă de tichete sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare 

la preșcolarii și elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație 

 

 

 Prin HCL nr.387/28.10.2021 s-a aprobat „acordarea unor beneficii de asistență socială din 

bugetul local, sub formă de tichete sprijin în cuantum de 500 lei pentru confecționarea unei perechi 

de ochelari de vedere (rame şi lentile), preșcolarilor şi elevilor din municipiul Botoșani, pentru 

facilitarea accesului la educaţie, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții de 

eligibilitate:  

 a) sunt persoane cu vârste între 4 – 18 ani cu domiciliul stabil în municipiul Botoșani, preșcolari 

şi elevi, încadrați în sistemul de învățământ de stat, care au împlinit sau împlinesc în cursul anului de 

referință, vârsta standard prevăzută de regulament. 

 b) venitul net mediu lunar pe membru de familie, pentru familia beneficiarului, realizat în luna 

anterioară celei în care s-a înregistrat cererea, este de maxim 1,6 ISR (Indicatorul Social de Referință). 

 c) familia nu deține în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere nici unul din 

bunurile ce duc la excluderea acordării tichetului de sprijin, conform lit. (f) din Anexa nr.1 la 

Regulament.” 

 Stabilirea  venitului net mediu lunar pe membru de familie la valoarea de 1,6 x ISR = 800 lei 

a avut ca justificare analiza actelor normative care reglementau acordarea diverselor beneficii de 

asistență socială selective (ex.: alocația pentru susținerea familiei, stimulentul educațional, ajutoarele 

pentru încălzirea locuinței în sezonul rece) , constatându-se că nivelul maxim al  venitului net mediu 

lunar pe membru de familie până la care o familie este eligibilă pentru acordarea unor beneficii de 

asistență socială este de 1,6 ISR, respectiv 1,6 x 500 lei = 800 lei ( vezi art.7 alin(1) din OUG 

nr.70/2011 - ”Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică 

furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din 

bugetul de stat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică, în situaţia în care venitul net 

mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,6 ISR în cazul familiilor şi 2,164 ISR în cazul 

persoanei singure.”). 

 Prin apariția Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, OUG nr. 70/2011 își încetează aplicabilitatea iar venitul mediu 

net lunar pe membru de familie până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este stabilit la valoarea 

de 1.386 lei/persoană (cf.art.7 alin. (2)). 

 Precizăm că de la data intrării în vigoare a HCL nr. 387/28.10.2021 și până în prezent au fost 

depuse doar 7 cereri care au îndeplinit condiția de eligibilitate prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. b), 

respectiv venit net lunar pe membru de familie mai mic de 800 de lei, deși au solicitat informații și și-

au manifestat dorința de a accesa acest beneficiu cca. 150 familii, majoritatea manifestându-și 

scepticismul în privința încadrării în acest plafon de venit, considerat mult prea mic. 

 Mai menționăm și creșterea valorii salariului minim brut garantat în plată de la 01 ianuarie 2022 

la valoarea de 2.550 lei, situație în care, de exemplu, o familie cu doi salariați și un singur copil nu s-

ar încadra în baremul de 800 de lei.  

 Având în vedere cele prezentate mai sus   propunem ca venitul net mediu lunar pe membru de 

familie până la care este eligibilă acordarea tichetelor de sprijin să fie de 1.386 lei. 

 

 Temeiul legal care stă la baza aprobării modificărilor prevederilor art.1alin(1) lit.b) din HCL 

nr.387/28.10.2021  îl constituie prevederile înscrise în: Legea nr. 292/2011 privind Legea asistenței 

sociale, republicată, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 



republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Raportat la cele prezentate, este necesară și justificată adoptarea unei hotărâri pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de 

acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sprijin în cuantum de 500 de lei 

pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și elevii din municipiul Botoșani, pentru 

facilitarea accesului la educație, și, pe cale de consecință, modificarea prevederilor art. 4 lit.b) din 

Anexa la HCL nr. 387/28.10.2021 – Regulament privind acordare a unor beneficii de asistență socială, 

sub formă de tichete sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la 

preșcolarii și elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație, având același 

conținut, după cum urmează: 

  ”Art.1(1) 

   b)venitul net mediu lunar pe membru de familie, pentru familia beneficiarului, realizat 

în luna anterioară celei în care s-a înregistrat cererea, este de maxim 1.386 lei.”  

 

 

  

 Director executiv,                              Șef serviciu EPBAS, 

      Dorin Gabriel Burlacu                              Mihaela Laura Gireadă 

            

 

       

 
 


