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     JUDEŢUL ALBA 

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 
             PRIMAR 
 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
  

Referitor la: aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor 
marginalizate social şi a planului de măsuri privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale 
 
Având în vedere: 
- prevederile art. 4 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 51, 60 din anexa la H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 198 din 
O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; 
 - prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată, 

în temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 
P R O P U N E: 

 
Art. 1. Aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor 

marginalizate social şi a planului de măsuri privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul 
proiect de hotărâre. 

 Art. 2. Orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 
 Art. 3. După adoptare hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 4. După adoptare hotărârea se va comunica, prin grija secretarului general, 
primarului comunei, compartimentului asistență socială din cadrul Primăriei comunei 
Săliștea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 
 

              INIŢIATOR,                    Avizează pentru legalitate, 
                PRIMAR                        SECRETAR GENERAL 
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL                                             Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA 
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       JUDEŢUL ALBA 

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA                   Anexa nr. 1 
 
 
 

METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A PERSOANELOR ŞI FAMILIILOR 
MARGINALIZATE SOCIAL 

 
 

1. Se consideră marginalizată social, o persoană beneficiară de venit minim 

garantat sau care face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat şi care 

trebuie să îndeplinească cumulativ cel puţin două din criteriile prevăzute în art. 49, lit. a)-

h) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si 

combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:  

a) nu are loc de muncă;  

b) nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă;  

c) locuieşte în condiţii improprii;  

d) are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi 

copii în întreţinere;  

e) este persoană vârstnică, fără susţinători legali;  

f) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;  

g) are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap 

grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;  

h) a executat o pedeapsă privativă de libertate.  

2. Îndeplinirea criteriilor stabilite la punctul anterior şi, în consecinţă, identificarea 

ca persoană sau familie marginalizată social, se constată prin efectuarea de anchete 

sociale de către persoanele desemnate din cadrul Primăriei comunei Săliștea.  

3. Situaţia centralizatoare privind cazurile noi depistate în urma anchetelor 

sociale, împreună cu măsurile materiale stabilite, se întocmeşte de către persoana cu 

atribuţii în domeniul asistenţei sociale. 

 4. Compartimentul asistenţă socială întocmeşte trimestrial situaţia cu persoanele 

şi familiile marginalizate social, precum şi cu măsurile materiale stabilite, şi o transmite 

Agentiei Judeţene de Prestaţii Sociale Alba, potrivit modelului prezentat în anexa 8 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 
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PLAN DE MĂSURI 
PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA MARGINALIZĂRII SOCIALE 

 
 
 

Măsuri întreprinse Cine realizează 
aceste măsuri 

Termen Observaţii 

Identificarea la nivelul 
comunei a cazurilor de 
marginalizare socială, 
întocmirea unei situaţii clare 
cu persoanele ce pot fi 
considerate marginalizate 
social şi aplicarea unor 
măsuri de prevenire 

Compartimentul 
de asistenţă 
socială 

Permanent Cu sprijinul: Şcolii 
Gimnaziale Săliștea, 
Cabinetului medical, 
Bisericii, Consiliului 
Consultativ, Consiliului 
Local 

Luarea măsurilor de afişare în 
comună a unor informări cu 
privire la ce înseamnă 
persoană marginalizată 

Compartimentul 
de asistenţă 
socială 

Permanent - 

Informarea persoanelor aflate 
într-o astfel de situaţie cu 
privire la înregistrarea ca 
persoane în căutarea unui loc 
de muncă, în evidenţa 
Agenţiei teritoriale pentru 
ocuparea forţei de muncă 

Compartimentul 
de asistenţă 
socială 

Permanent - 

Consilierea persoanelor cu 
scopul de a beneficia de 
drepturile stabilite de Legea 
nr. 116/2002 

Compartimentul 
de asistenţă 
socială 

Permanent - 

Efectuarea de anchete 
sociale la persoanele 
solicitante, pentru verificarea 
situaţiei ce rezultă din 
documentele justificative 
prezentate 

Compartimentul 
de asistenţă 
socială 
 

Permanent - 

Întocmirea, pe baza celor 
rezultate din anchetele 
sociale şi documentele 
justificative, de situaţii privind 

Compartimentul 
de asistenţă 
socială 

Permanent - 



persoanele îndreptăţite a 
beneficia de prevederile 
legale în vigoare, ce vor fi 
comunicate instituţiilor 
competente 

Stabilirea măsurilor ce trebuie 
luate, în funcţie de cele 
constatate, ajutor şi sprijin în 
ceea ce priveşte realizarea 
demersurilor necesare 
obţinerii drepturilor stabilite 
de Legea nr. 116/2002 

Primarul 
Viceprimarul 
Compartimentul 
de asistenţă 
socială 

Permanent Cu sprijinul A.J.O.F.M., 
unităţilor de asistenţă, 
de sănătate publică, 
unităţilor de învăţământ, 
Consiliului Judeţean 
Alba 

Stabilirea sumelor necesare 
măsurilor de prevenire şi 
combatere a marginalizării 
sociale 

Primarul 
Consiliul Local 
Compartimentul 
contabilitate 
Compartimentul 
asistenţă socială 

Permanent - 

Solicitarea sumelor necesare 
acoperirii acestor cheltuieli de 
la autorităţile competente, 
încheierea de convenţii cu 
furnizorii de servicii de strictă 
necesitate în vederea 
suportării unei părţi din 
costurile necesare 

Primarul 
Compartimentul 
contabilitate 
Compartimentul 
asistenţă socială 

Permanent - 

Sprijin financiar în ceea ce 
priveşte achitarea unei părţi 
din costurile serviciilor  
publice de strictă necesitate 

Primarul 
Consiliul Local 
Compartimentul 
contabilitate 
Compartimentul 
asistenţă socială 

Permanent - 

Sprijinirea persoanelor 
marginalizate prin orice gen 
de acţiuni ce pot fi organizate 
la nivel local 

Primarul 
Viceprimarul 
Consiliul Local 
Compartimentul 
contabilitate 
Compartimentul 
asistenţă socială 

Permanent - 

 
  INIŢIATOR,                    Avizează pentru legalitate, 
                PRIMAR                        SECRETAR GENERAL 
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL                                             Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA 
 

     
 
  



         R O M Â N I A       
       JUDEŢUL ALBA 

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA   NR. _________/____________ 
 
 
 
  

REFERAT DE APROBARE 
 
 

la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea metodologiei de identificare a 
persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a planului de măsuri privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale 
 
 
 
Având în vedere: 

- prevederile art. 4 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 51, 60 din anexa la H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 198 din 

O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 precum şi necesitatea şi importanţa stabilirii unor măsuri pe plan local pentru prevenirea 

şi combaterea marginalizării sociale a persoanelor cu o situaţie familială, materială, 

financiară precară, propun adoptarea hotărârii în forma în care proiectul de hotărâre a 

fost iniţiat. 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR 
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL 

 

 

 

 



        R O M Â N I A       
       JUDEŢUL ALBA 

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA   NR. _________/____________ 
 
 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea metodologiei de identificare a 
persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a planului de măsuri privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale 
 
 
În ceea ce priveşte proiectul de hotărâre referitor la aprobarea metodologiei de 

identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a planului de măsuri privind 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, iniţiat de domnul primar Stănilă Aurel- 
Emil, având în vedere: 

- prevederile art. 4 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare:   

“Art. 4. - (1) Armonizarea politicilor destinate cunoaşterii şi 
prevenirii situaţiilor care determină marginalizarea socială se realizează cu 
participarea instituţiilor publice, a comunităţilor locale, a reprezentanţilor 
organizaţiilor patronale şi sindicale şi a reprezentanţilor societăţii civile.  

(2) Instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia să 
stabilească măsuri şi să realizeze acţiuni de combatere a marginalizării 
sociale.  

(3) Statul, prin instituţiile sale, asigură informarea completă 
şi accesul real la drepturile fundamentale ale cetăţenilor”.  

- prevederile art. 51, 60, alin. 1 din anexa la H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare: 

 “Art. 51. - Consiliile locale au obligaţia de a elabora şi de a aproba 
metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt 
marginalizate social”.   

“Art. 60. - (1) Consiliile locale au obligaţia de a întocmi şi de a 
aproba anual programe privind măsurile pentru prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale”. 

- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 198 din 
O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
precum şi necesitatea şi importanţa aprobării acestui plan în vederea prevenirii şi 
combaterii marginalizării sociale pe plan local, propun adoptarea hotărârii în forma în 
care proiectul de hotărâre a fost iniţiat. 
 

ASISTENT SOCIAL, 
Insp. ILIE ANCUȚA-FLORINA 



 

 


