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   MUNICIPIUL BISTRITA 
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H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unor prestații sociale sub formă de tichete sociale pentru bunuri alimentare 
și medicamente persoanelor aflate în situaţii deosebite, pentru prevenirea și combaterea 

sărăciei și riscului de excluziune socială, conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare  

 
 
 
 

Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţa ordinară, în data de 
_______2021,  
 având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr.947/19.01.2021 al Primarului municipiului Bistriţa; 
 Raportul comun nr.946/19.01.2021 al Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa şi al 
Direcţiei Economice; 
 Avizul nr._______/_______2021 al Comisiei economice; 
  În conformitate cu :   

prevederile art.9 alin.(2) și (5), art.11, lit.e, art.15 alin.(3), art.94 alin.(2) lit.d din Legea 
nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată și ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al 
Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

prevederile art.28 alin.(2) şi (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
cu modificările şi completările ulterioare;  

prevederile art.41 – 45 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului României nr.50/2011 cu modificarile si completările ulterioare; 

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

prevederile Hotărârii Guvernului României nr.268/04.04.2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile Legii nr.17/06.03.2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale; 
  în temeiul art. 129 alin.(2) lit.”d” alin.7 lit.”b” şi art.139 alin.(3) lit.”a” din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1 - Se aprobă acordarea anuală, începând cu luna iunie, a unor prestații sociale 
sub formă de tichete sociale în valoare de 120 lei fiecare, pentru procurarea de bunuri 
alimentare, și în valoare de 80 lei pentru achiziționarea de medicamente, care vor fi acordate 
persoanelor aflate în situaţii deosebite, pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului 
de excluziune socială, conform Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

  Art.2 - Numărul de tichete sociale pentru alimente și medicamente se va acorda în 
limita creditelor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul de venituri și 
cheltuieli. 

      Art.3 - Se stabilește modalitatea de acordare a prestațiilor sociale sub formă de      
tichete sociale pentru achiziționarea de bunuri alimentare și medicamente, persoanelor 
aflate în situaţii deosebite, pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune 
socială, conform Metodologiei de acordare a tichetelor sociale, anexă la prezenta hotărâre. 

      Art.4 - Cu data prezentei hotărâri se abrogă punctul “13” din anexa Hotărârii 
Consiliului local al municipiului Bistrița nr.81/30.04.2009 cu modificările și completările 
ulterioare. 

 Art.5 - Primarul municipiului Bistriţa, prin Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa va 
aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.  
 Art.6 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa în 
şedinţa ordinară din data de ______, cu respectarea art.139 alin.(3) lit.”a” din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un 
număr de ______voturi ”pentru”, ______voturi “împotrivă” şi ______ “abţineri” din ___ 
consilieri prezenţi. 
           Art.7 - Secretarul municipiului, prin Compartimentul pregătire documente şi 
contencios, va comunica prezenta hotărâre: 

- Direcţiei Economice; 
- Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa; 
- Primarului municipiului Bistriţa; 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud 

     
 
   PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE                       AVIZ DE LEGALITATE 
                    PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL 
                    IOAN TURC                                                   FLOARE GAFTONE  
    
 
 
 
 
 
 
 
Bistriţa la __________/ 2021 
Nr._________ 
D.R/ D.A/ex.1 
Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii absolute a consilierilor în funcţie  
 
 
 
 



 
 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BISTRIŢA  
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 946/19.01.2021 
 

 
RAPORT 

privind acordarea unor prestații sociale anuale sub formă de tichete sociale pentru bunuri 
alimentare și medicamente persoanelor aflate în situaţii deosebite, pentru prevenirea și 

combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială, conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare  

 
 

 
În evidențele Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa figurează un număr de peste 2500 

pensionari care au venituri până la 1200 lei, şi un număr de 1300 persoane cu handicap 
accentuat. Datorită acestui fapt, au fost  inițiate programe de sprijin pentru familiile și 
persoanele singure cu o situaţie materială precară, familii și persoane aflate în situaţii de 
risc, de marginalizare și excluziune socială. 

Aceste categorii de persoane se caracterizează în general prin deteriorarea 
progresivă a stării de sănătate, reducerea mobilităţii, scăderea adaptabilităţii și a interesului 
social. Caracteristicile persoanelor vârstnice şi a celor cu handicap determină o nevoie 
crescută de îngrijire a sănătăţii, un ambient specific al spaţiului de locuit, o atenţie si o 
îngrijire sporită din partea altei persoane. Satisfacerea nevoilor persoanelor vârstnice şi cu 
handicap, corelată cu nivelul veniturilor lor şi cu sumele necesare pentru achiziţionarea 
medicamentelor, a hranei și întreţinerii locuinţei depăşeşte veniturile acestor persoane. 
Potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, primarii pot acorda 
ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate sau în alte 
situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local. Primarii pot organiza acordarea 
ajutorului social în bani sau în natură. 
 Primăria municipiului Bistrița, prin Direcția de Asistență Socială Bistrița, a derulat 
anual  programe locale de sprijin a unor categorii de persoane, prin acordare de pachete de 
ajutoare alimentare, cu diverse evenimente și sărbători religioase.  
 În vederea creșterii duratei de viață, prevenirii efectelor malnutriţiei, creșterii calității 
vieții persoanelor în general, se urmăreşte îmbunătăţirea accesului la hrană și asistență 
medicală, respectiv achiziția de hrană și medicamente pentru persoanele vârstnice şi 
persoanele adulte cu handicap accentuat, persoane vârstnice fără venituri, peste 65 de ani, 
inclusiv.  
 Prestațiile sociale sub formă de tichete sociale pentru bunuri alimentare și 
medicamente vor fi aprobate prin dispoziţie de Primarul municipiului Bistriţa, în luna 
anterioară distribuirii acestora, pe baza cererilor depuse de persoanele care îndeplinesc 
condiţiile pentru acordarea acestor prestaţii. Cererile se depun o singură dată pentru un an şi 
vor fi însoţite de următoarele documente: copie după actul de identitate, cupon/talon de 
pensie din luna anterioară depunerii cererii, adeverinţă de la Casa de Pensii pentru 
persoanele vârstnice care nu au nici un venit şi cupon-talon pentru persoanele cu handicap 
accentuat.  

Principiile de protecţie socială promovate de Uniunea Europeană și măsurile de 
asistență și protecţie socială specifice persoanelor vârstnice, care revin autorităţilor publice 
locale, stabilesc cadrul general de implementare a modalităţilor de sprijinire a persoanelor 
vârstnice. 
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 În temeiul : 
prevederilor Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare: 
 - ale art. 9 alin (2)”Beneficiile de asistenţă socială se acordă în bani sau în natură şi 
cuprind alocaţii, indemnizaţii, ajutoare sociale şi facilităţi”; 

- ale art. 9 alin (5) ”Beneficiile de asistenţă socială în natură prevăzute la alin. (2) pot fi 
ajutoare materiale constând în bunuri de folosinţă personală sau îndelungată şi alimentare, 
acordate individual ori în cadrul unor programe destinate facilitării accesului la educaţie, 
sănătate şi ocupare”; 
 - ale art. 11 lit. ”e”: ”ajutoare în natură, alimentare şi materiale, inclusiv cele acordate 
în cadrul programelor de sprijin educaţional pentru copiii şi tinerii proveniţi din familii 
defavorizate, susţinute din bugetul de stat şi/sau bugetele locale, cum ar fi programe pentru 
suplimente alimentare, rechizite şi alte materiale necesare în procesul de educaţie”; 
  - ale art. 15 alin (3) :”Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile 
administraţiei publice locale se stabilesc în bani sau în natură şi sunt măsuri complementare 
celor prevăzute la alin. (2), susţinute din bugetele locale”; 

și ale art. 94, alin.(2), lit.”d” prin care persoanele vârstnice care se găsesc în situații 
de vulnerabilitate, beneficiază de  “facilități privind transportul urban și interurban, telefon, 
radio-tv, achiziția de produse alimentare, bilete de tratament balnear sau pentru recreere, 
precum și a altor servicii”; 

Reținând și prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European 
și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 
 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată și ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al 
Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

prevederile art.28 alin. 2 şi 5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare;  

prevederile art.41 – 45 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului României nr.50/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

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

prevederile Hotărârii Guvernului României nr.268/04.04.2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile Legii nr.17/06.03.2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
 prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale; 

prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în 
administraţia publică; 
 în temeiul art. 129 alin.(2) lit.”d” alin.(7) lit.”b” şi art.139 alin.(3) lit.”a” din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
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  Având în vedere cele susmenţionate, se impune adoptarea unei Hotărâri privind 
acordarea unor prestații sociale sub formă de tichete sociale pentru bunuri alimentare și 
medicamente persoanelor aflate în situaţii deosebite, pentru prevenirea și combaterea 
sărăciei și riscului de excluziune socială, conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem şi susţinem din punct de vedere al legalităţii 
şi al oportunităţii, proiectul de Hotărâre privind acordarea unor prestații sociale sub formă de 
tichete sociale pentru bunuri alimentare și medicamente persoanelor aflate în situaţii 
deosebite, pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială, 
conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 

              
       DIRECTOR EXECUTIV,          DIRECTOR EXECUTIV, 
                      SCURTU NICOLAE                      DREPTATE RADU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.R/ D.A./ 2ex.  

 
 



 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA 
NR. 947/19.01.2021 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 
 
  

Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa acordă asistență și protectie socială persoanelor 
vârstnice din municipiul Bistrita în două forme: institutionalizată și la domiciliu. 

În ansamblul de măsuri promovate pentru protecția acestei categorii de persoane se 
înscrie și acordarea de prestaţii sociale în natură persoanelor cu venituri mici. 

Pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de îngrijire a sănătătii, a hranei și a  
întretinerii locuinței persoanelor vârstnice cu venituri reduse, este necesară acordarea unor  
prestaţii sociale în natură. 
  În vederea stabilirii cuantumului ajutorului financiar acordat persoanelor vârstnice şi 
persoanelor cu handicap domiciliate în municipiul Bistrita, propunem şi susţinem Proiectul de 
hotărâre privind acordarea unor prestații sociale sub formă de tichete sociale pentru bunuri 
alimentare și medicamente persoanelor aflate în situaţii deosebite, pentru prevenirea și 
combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială, conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
 
 
 
 

PRIMAR 
             IOAN TURC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
D.R/ D.A./ 2ex.  

 
 
 
 



        Anexa la Hotărârea nr. ____/2021 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA         

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ BISTRIȚA 

 

 

 

METODOLOGIA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE 

 ÎN CADRUL PROGRAMULUI SOCIAL „ALIMENTE și MEDICAMENTE” 

 

 

 

Cap. I Dispoziții generale 

 

Art. 1. (1) Programul social ”Alimente și Medicamente” se întemeiază pe principiul solidarității 

sociale potrivit căruia comunitatea vine în sprijinul familiilor și persoanelor singure vulnerabile, care 

au o situație materială precară, a familiilor și persoanelor singure marginalizate social sau aflate în risc 

de marginalizare și excluziune socială. 
 (2) Programul social „Alimente și Medicamente” este o formă de sprijin comunitar, 

complementară celorlalte beneficii și prestații sociale acordate din bugetul de stat și constă în 

acordarea de tichete sociale celor mai vulnerabile categorii de persoane din municipiul Bistrița. 

 (3) Acest program este susținut din bugetul local al municipiului Bistrița. 

 (4) Tichetele sociale pentru achiziția de bunuri alimentare însumează 120 lei anual, un număr 

de 12 tichete, la valoarea de 10 lei/tichet. 

 (5)Tichetele sociale pentru cumpărarea exclusivă a unor medicamente sunt la valoarea de 80 

lei, și se acordă pentru anul în curs. 

 

Art. 2. Prezenta metodologie stabilește procedura de acordare a tichetelor sociale pentru alimente și 

medicamente persoanelor singure/familiilor vulnerabile, care au o situație materială precară, a 

familiilor și persoanelor singure marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune 

socială, cu domiciliul în municipiului Bistrița. 
 

 

Cap. II  Scopul Programului social ”Alimente și medicamente” 

 

Art. 3. Prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a persoanelor singure/familiilor cu domiciliul 

pe raza municipiului Bistrița, aflate în situaţie de dificultate, care din cauze socio-economice, de 

sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă, şi-au pierdut sau le-au fost limitate propriile 

capacităţi de integrare socială. 
 

 

Cap. III  Obiectivul Programului social ”Alimente și medicamente” 

 

Art. 4. Reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială în 

municipiul Bistrița, prin acordarea unui sprijin financiar din bugetul local sub formă de tichete sociale, 

ca măsură complementară beneficiilor de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei 

publice centrale. 
 

 

Cap. IV  Beneficiarii Programului social ”Alimente și Medicamente” 

 

Art. 5. Pot fi beneficiari ai Programului social ”Alimente și Medicamente” următoarele categorii de 

persoane: 
 a) persoane cu handicap accentuat, neinstituționalizate, care nu beneficiază de alte venituri; 



 b) pensionari (pensionari de drept, beneficiari de pensii de invaliditate sau de urmaș, indiferent 

de vârstă), ale căror venituri nete lunare sunt de până la 1200 lei inclusiv; 

 c) persoanele cu vârsta peste 65 ani, care nu realizează nici un fel de venit. 

 

 

Cap. V  Cadrul legal general 
 

Art. 6. 

(1) Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

(2) Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

(3) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

(4) H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare; 

(5) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

(6) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

(7) O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

(8) Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

Cap. V.  Actele necesare în baza cărora se acordă tichetele sociale 

 

Art. 7. Pentru acordarea dreptului la prestații sociale sub formă de tichete sociale în vederea 

achiziţionării de produse alimentare, respectiv medicamente, fiecare persoană singură cu domiciliul în 

municipiul Bistrița, care se încadrează în program, depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială 

Bistrița următoarele documente: 
a) cererea și declarația pe proprie răspundere, care va fi însoţită în mod obligatoriu de documente 

doveditoare, în funcţie de fiecare caz în parte; 

b) actul de identitate original și copie; 

c) acte doveditoare privind veniturile realizate (cupoane de pensie din luna anterioară celei în 

care se depune cererea, sprijin lunar pentru persoane cu handicap, declarație pe proprie 

răspundere, etc.); 

d) certificatul de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul; 

e) alte documente doveditoare privind apartenenţa la una dintre categoriile menţionate în 

prezenta metodologie, în funcţie de caz. 

 

Cap. VI. Stabilirea dreptului la prestații sociale sub formă de tichete sociale 

 

Art. 8. Formularul de cerere şi de declaraţie pe proprie răspundere se completează de către solicitant, 

cu informațiile privind apartenența la una din categoriile eligibile în program și veniturile realizate în 

luna anterioară depunerii. 
 

Art. 9.  Formularele de cerere şi de declaraţie pe propria răspundere se pot depune, împreună cu actele 

doveditoare, în fiecare an, până în ultima zi lucrătoare a lunii februarie şi se soluţionează în ordinea 

depunerii acestora. 
 

Art. 10. Soluţionarea cererii se face de către Direcţia de Asistenţă Socială Bistrița prin verificarea 

condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării. 
 

Art. 11. Verificarea eligibilității se face pe baza documentelor doveditoare care însoţesc formularul de 

cerere şi de declaraţie pe propria răspundere, a informaţiilor ce se regăsesc în bazele de date ale Casei 

Județene de Pensii Bistrița-Năsăud, ale Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Drepturilor 

Copilului Bistrița-Năsăud. 



 

Art. 12. În situaţia în care numărul solicitanților depăşeşte bugetul aprobat, stabilirea dreptului se face 

prin aplicarea criteriului legat de cuantumul pensiei, în ordinea veniturilor, de la pensia minimă la 

valoarea de 1200 lei inclusiv, până la acoperirea numărului total de tichete aprobate. Tichetele 

neridicate în termen de 30 de zile de la data comunicării vor fi redistribuite persoanelor aflate pe lista 

de așteptare, pentru stabilirea dreptului. 
 
Art. 13. În urma verificărilor se întocmeşte un referat cu propunerea de acordare sau de  respingere, 

care se înaintează primarului pentru emiterea proiectului de dispoziție. 
 

Art. 14. Tichetele sociale se acordă o singură dată pe an, în limita sumelor aprobate cu această 

destinaţie în bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Socală Bistrița. 
 

Art. 15. (1) Dacă două sau mai multe persoane din aceeași familie se încadrează în una sau mai multe 

dintre categoriile de beneficiari prevăzute la art. 5, fiecare membru beneficiază de tichete sociale 

pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine. 
 (2) Dacă în aceeași familie sunt două sau mai multe persoane cu dizabilități, încadrate în grad 

de handicap accentuat, tichetele sociale se acordă pentru fiecare persoană încadrată în grad de 

handicap accentuat. 

 

Cap. IX. Încetarea dreptului la prestații sociale 

 

Art. 16.  Dreptul la prestații sociale sub formă de tichete sociale încetează în următoarele situații: 
 a) la cerere; 

  b) decesul titularului tichetului social; 

 c) modificarea condițiilor de eligibilitate, după stabilirea dreptului. 

   

Art. 17. Respingerea cererii sau încetarea dreptului la beneficiul social se face prin dispoziţia 

primarului, individuală sau colectivă, după caz, la propunerea Direcţiei de Asistenţă Socială Bistrița, 

în baza referatului de specialitate. 
 

Cap. IX.Tichetele sociale, perioada de valabilitate şi distribuirea acestora 

 

Art.18. Titularul tichetului social este persoana care se regăsește la data solicitării în una din 

categoriile de beneficiari prevăzute la art. 5 și îndeplinește condițiile de eligibilitate. 

 

Art. 19. Tichetul social are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis,  și cu destinația 

stabilită pentru acordare, respectiv alimente și medicamente. 

 

Art. 20. Distribuirea tichetelor sociale se face la sediul Direcției de Asistență Socială Bistrița, 

respectiv în alte locații stabilite pentru acest scop, pe baza prezentării actului de identitate în original. 

Pentru cazuri excepționale se pot distribui și la domiciliul persoanei imobilizate. 
 
Art. 21. Tichetele sociale pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de produse alimentare, respectiv 

tichetul pentru medicamente, doar pentru cumpărarea de medicamente. Este interzisă utilizarea 

tichetelor sociale pentru achiziţionarea de bunuri ori valorificarea acestora sub orice formă. 
 
Art. 22. În cazul în care se constată una din situaţiile prevăzute la art. 21, se procedează la încetarea 

acordării dreptului la beneficiul social, precum şi la recuperarea de îndată a contravalorii tichetelor 

sociale şi cheltuielilor prilejuite de distribuirea acestora, după caz. 
 
 

 

 



Cap. X. Monitorizare şi control 
 

Art.23. Pentru verificarea celor declarate de solicitanți în formularul de cerere şi de declaraţie pe 

propria răspundere, respectiv situația veniturilor, Direcția de Asistență Socială Bistrița va solicita 

instituțiilor abilitate verificarea datelor comunicate. 
    

Art. 24. În funcție de cele constatate în urma verificărilor, Direcția de Asistență Socială Bistrița 

întocmeşte referatele care stau la baza dispoziţiilor emise de primar privind acordarea sau încetarea 

dreptului la prestații sociale sub formă de tichete sociale. 
 
Art. 25. În situaţia în care, în urma verificărilor, sunt identificate persoane care au primit necuvenit 

tichete sociale, se procedează la încetarea acordării dreptului la beneficiul social, precum şi la 

recuperarea de îndată a contravalorii tichetelor sociale şi cheltuielilor prilejuite de distribuirea 

acestora, după caz. 
 

Cap. XI. Responsabilităţi 

 

Art. 26. Direcţia de Asistenţă Socială Bistrița are următoarele responsabilități: 
 a) propune perioadele în care se depun cererile și perioadele în care se acordă tichetele sociale, 

cu încadrarea în sumele alocate în fiecare an pentru acest program, stabilite prin prezenta 

metodologie; 

 b) realizează achiziţia serviciilor de imprimare a tichetelor sociale şi urmăreşte derularea 

contractelor; 

 c) primeşte şi înregistrează cererile însoţite de acte doveditoare; 

 d) verifică, analizează și propune acordarea, respingerea, încetarea beneficiului social, după 

caz; 

 e) înaintează primarului proiectele de dispoziţie privind acordarea, încetarea beneficiului 

social, pe baza referatelor de specialitate; 

 f) efectuează verificările stabilite prin prezenta metodologie; 

 g) întocmeşte şi actualizează listele cu beneficiari cu datele primite în baza protocoalelor de 

colaborare sau a situaţiilor puse la dispoziţie de către instituţiile abilitate, în scopul verificării 

veridicităţii datelor declarate de solicitanţi pe propria răspundere; 

 h) efectuează anchete sociale ori de câte ori este nevoie; 

 i) arhivează toată documentaţia de distribuire a tichetelor sociale după finalizarea procesului 

de distribuire a tichetelor sociale conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 27. Personalul direct implicat în desfăşurarea activităţilor care vizează acordarea tichetelor 

sociale răspunde potrivit legii pentru nerespectarea prevederilor prezentei metodologii şi a normelor 

legislative aplicabile în materie. 
 

Cap. XII Dispoziții finale 

 

Art. 37. Acordarea tichetelor sociale în cadrul Programului social ”Alimente și Medicamente” se va 

face în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetele anuale ale Direcţiei de Asistenţă 

Socială Bistrița. 
 

 

*** 
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ANUNȚ 
 
 

 
 
 În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, se publică spre cunoștința generală proiectul de hotărâre privind 

acordarea unor prestații sociale sub formă de tichete sociale pentru bunuri alimentare și 

medicamente persoanelor aflate în situaţii deosebite, pentru prevenirea și combaterea 

sărăciei și riscului de excluziune socială, conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, inițiat de Primarul municipiului Bistrița. 

 Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii și opinii cu valoare de 

recomandare privind acest proiect de hotărâre, până la data de 28.02.2021. 

 Propunerile, sugestiile sau recomandările se pot transmite în scris, la sediul Primăriei 

municipiului Bistrița din municipiul Bistrița, str.Gheorghe Șincai nr.2 sau pe adresa de e-mail 

primaria@primariabistrita.ro. 

 Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, 

www.primariabistrita.ro, Secţiunea Monitorul Oficial Local, la Centrul de relaţii publice al 

Primăriei, în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 2 și la sediul Direcției de Asistență 

Socială Bistrița, str.Dornei nr.12. 

 

 
 
 

PRIMAR, 
IOAN TURC 
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PROCES- VERBAL 
 

Încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre privind acordarea unor prestații 

sociale sub formă de tichete sociale pentru bunuri alimentare și medicamente 

persoanelor aflate în situaţii deosebite, pentru prevenirea și combaterea sărăciei și 

riscului de excluziune socială, conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, inițiat de Primarul municipiului Bistrița. 

 

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

administrația publică, astăzi 28.01.2021, s-a procedat la afișarea pe site-ul instituției, 

Secțiunea Monitorul Oficial Local, a proiectului de hotărâre privind acordarea unor prestații 

sociale sub formă de tichete sociale pentru bunuri alimentare și medicamente persoanelor 

aflate în situaţii deosebite, pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune 

socială, conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, inițiat de Primarul municipiului Bistrița. 

 Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii și opinii cu valoare de 

recomandare privind acest proiect de hotărâre, până la data de 28.02.2021. 

 Propunerile, sugestiile sau recomandările se pot transmite în scris, la sediul Primăriei 

municipiului Bistrița din municipiul Bistrița, str.Gheorghe Șincai nr.2 sau pe adresa de e-mail 

primaria@primariabistrita.ro. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 
DREPTATE RADU IOAN 

 

       Serviciu relații publice,comunicare 

         Nume, prenume și semnătura 

       ___________________________________ 

          Data_______________ 
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