ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA SEIMENI
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 82

privind aprobarea acordării unor prestații sociale sub forma tichetelor sociale
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă
ordinară din data de 26.11.2021:
Luând act de:
Referatul de aprobare nr. 6477/15.11.2021 a primarului comunei Seimeni, în calitatea
sa de iniţiator;
raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei
Seimeni, înregistrat sub nr. 6546/18.11.2021;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni.
Şi având în vedere:

Hotărârea nr. 30/22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Seimeni, judeţul Constanţa, pe anul 2021, cu rectificările ulterioare;

Dispoziţiile art. 5, lit. b), art. 7÷10, art. 11, lit. b), art. 15, alin. (3), art. 112 şi art. 129
din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art.5 alin. (3), art. 20 alin. (1) şi anexa nr. 2 -pct. 10 din Legea privind
finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Dispoziţiile art. 2, art. 20 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare ;

Prevederile art. 129, alin (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. b) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - (1) Se aprobă acordarea unor prestații sociale sub forma tichetelor sociale în
valoare de 60 lei/persoană, cetățenilor care locuiesc efectiv pe raza comunei Seimeni,
județul Constanța și care îndeplinesc una din următoarele condiții: sunt persoane cu vârsta de
peste 60 de ani, sunt persoane cu handicap și beneficiari de venit minim garantat.
(2) Prestațiile sociale sub forma tichetelor sociale se acordă odată pe an, cu ocazia
sărbătorii de Crăciun.
Art. 2 – Acordarea prestațiilor sociale sub forma tichetelor sociale se acordă în
limita sumelor aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Seimeni cu această
destinație.

Art. 3 – (1) Înainte de distribuirea tichetelor sociale, Compartimentul Asistență
Socială va întocmi lista cu beneficiarii care îndeplinesc condițiile, având la bază cererea și
ancheta socială.
(2) Distribuirea tichetelor sociale se face de către Compartimentul Asistență Socială,
pe baza actului de identitate și a semnăturii de primire.
Art. 4 - În situația în care un potențial beneficiar decedează înainte de data
distribuirii tichetelor sociale, acestea nu pot fi ridicate de moștenitori.
Art. 5 – În situația în care un potențial beneficiar își schimbă domiciliul într-o altă
unitate administrativ-teritorială înainte de data distribuirii tichetelor sociale, aceste tichete
nu mai pot fi ridicate.
Art. 6 - Primarul comunei Seimeni va asigura, cu sprijinul aparatului de specialitate si
respectarea actelor normative în materie, aducerea la ȋndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 7 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei
Prefectului - Judeţul Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării,
în vederea exercitării controlului de legalitate; Primarului comunei Seimeni,
Compartimentului Contabilitate, Compartimentului Asistenţă Socială, Compartimentului
Urbanism și Achiziții Publice şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei
şi pe site-ul oficial al instituţiei.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general delegat UAT Seimeni,
Ciorbaru Maria Isabela

