CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
SERVICIUL STRATEGII - PROGRAME
,,In slujba oamenilor”

Nr. 15313/26.11.2018
EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

privind acordarea a 230 porții de hrană gratuită unor centre/complexuri din cadrul Direcției de
Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii
”Sf. Francisc”
Secțiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care
funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii
sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Conform Legii 292/2011 – Legea asistenței sociale, art. 39, lit. b) și c), autoritățile administrației
publice locale au responsabilități în ”organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale, iar atribuțiile
pot fi externalizate către sectorul neguvernamental …” și în ” finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și
din alte surse.”
Având in vedere prevederile art. 8, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de
ajutor social: „Baza materiala necesara funcționarii cantinelor de ajutor social si controlul activității acestora
se asigura de către consiliile locale,” și ”Finanțarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.”
Conform prevederilor Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social pot beneficia de serviciile
acestora următoarele categorii de persoane:
a) copiii în vârsta de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o
persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singura, luat în calcul la
stabilirea ajutorului social;
b) ţinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la
terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează
studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se afla în situaţia prevăzută la lit. a);
c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al
căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea
ajutorului social;
d) pensionării;
e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate
social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;
f) invalizii şi bolnavii cronici;
g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.
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Prin Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective
din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu
dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.1 ”Cantinele de ajutor social – Nivelul alocației zilnice de hrană
– lei/zi și persoană – 12,00 lei” și nr. 3 ”Alte instituții publice de asistență socială cu regim rezidențial sau
semirezidențial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilități – Nivelul alocației zilnice de
hrană – lei/zi și persoană - 16,6.”, sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legislația
specifică.
În scopul completării serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara,
pentru a veni în sprijinul diverselor categorii de persoane aflate în dificultate din comunitatea noastră și ținând cont de
solicitările centrele/complexurile de servicii.
2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:
Aprobarea acordarii a 230 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului

Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc” - Centrului de Recuperare
pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”, Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh.
Mihail și Gavril”, Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate și Centrului de
Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor.
.
3. Alte informații – Nu este cazul
4. Concluzii
Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea a 230

porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială
din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc” - Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități
”Podul Lung”, Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril”, Centrului de
asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate și Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului
Liber-Clubul Pensionarilor.
.
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