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H O T Ă R Â R E 

 
 

Referitor la: Aprobarea Programului de Măsuri pentru Prevenirea şi   Combaterea Marginalizării 
Sociale în Municipiul Caracal. 

 
Expunere de Motive: Marginalizarea socială se defineşte prin poziţia socială periferică de izolare 

a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi 
comunicaţionale de colectivităţii şi se manifestă prin absenţa unui minim de condiţii sociale de viaţă. 

Având în vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 730/21.01.2009 al Direcţiei administraţiei publice locale din cadrul 

Primăriei municipiului Caracal 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
- Hotărârea Guvernului României nr.1149/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legi 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări; 
În temeiul art.45 (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  
Art.1. - Se aprobă – Programului de Măsuri pentru Prevenirea şi Combaterea Marginalizării 

Sociale în Municipiul Caracal, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de 
hotărâre; 

Art.2. - Se va analiza trimestrial modul cum se aduce la îndeplinirea Programului nominalizat la 
art.1. 

Art.3. - Trimestrial şi anual va fi prezentat Direcţiei Generale  de Muncă şi Solidaritate Socială 
Olt, un raport privind realizarea măsurilor din Program prin grija Direcţiei Administraţie Publice Locale 
din Primăria Municipiului Caracal. 

Art.4. Direcţiile din cadrul Primăriei Municipiului Caracal vor aduce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 
   Art.5. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal   
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PROGRAMUL DE MĂSURI  
PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA MARGINALIZĂRII SOCIALE 

 ÎN MUNICIPIUL CARACAL 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii Generale 

 
Art.1.  Obiectul prezentei Metodologii îl constituie identificarea persoanelor şi 

familiilor marginalizate social, cu domiciliul în municipiul Caracal, în vederea asigurării 
drepturilor elementare şi fundamentale: dreptul la un loc de muncă, la locuinţă, la asistenţă 
socială, la educaţie. 

Art.2.  În sensul prezentei Metodologii, următorii termeni se definesc astfel: 
  (1) Marginalizare reprezintă poziţia socială periferică de izolare a indivizilor sau 

grupurilor cu acces limitat la resurse economice, politice, educaţionale şi comunicaţionale 
ale colectivităţii; ea se manifestă prin absenţa unui minim de condiţii sociale de viaţă. 

(2) Persoană marginalizată este persoana care beneficiază de venit minim garantat 
sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat în condiţiile Legii 
nr.416/2001 şi se află cel puţin în două din următoarele situaţii: 

- nu are locuinţă proprietate sau în folosinţă; 
- locuieşte în condiţii improprii; 
- are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu  mulţi 

copii în întreţinere; 
- este persoană vârstnice, fără susţinători legali; 
- este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; 
- are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, 

accentuat  ori invaliditate gradul I sau II; 
  - a executat o pedeapsă privativă de libertate; 

(3) Locuinţă cu condiţii improprii  este locuinţa improvizată sau construcţia cu 
destinaţie de locuinţă care nu îndeplineşte următoarele cerinţe minimale: 

                 a) acces liber individual la spaţiul locuibil fără tulburarea posesiei şi a folosinţei 
exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie; 

b) spaţiu pentru odihnă; 
c) spaţiu pentru prepararea hranei; 
d) grup sanitar; 
e) acces la energia electrică şi apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a 

reziduurilor menajere; 
(4) Plan individual de intervenţie reprezintă ansamblul de măsuri menite să ducă 

la rezolvarea situaţiei – problemă în care se află persoana asistată; 
(5) Familia este formată din: soţ, soţie sau soţ soţie şi copii necăsătoriţi care se 

gospodăresc împreună; persoana necăsătorită care locuieşte împreună cu copiii care se află 
în întreţinerea sa; bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copii lor sau ai fiecăruia dintre ei care 
locuiesc şi gospodăresc împreună; 



 
CAPITOLUL II 

Identificarea persoanelor marginalizate social 
 

Art.3. Pentru identificarea persoanelor marginalizate social se va folosi baza de date 
existentă, respectiv dosarele de ajutor social aflate în plată, întocmite conform Legii 
nr.416/2001. 
  Art.4.(1) Se vor identifica persoanele singure sau familiile cu domiciliul/reşedinţa în 
municipiul Caracal, fără venituri sau cu venituri sub nivelul venitului minim garantat 
prevăzut de lege dar nu s-au adresat încă serviciilor sociale pentru a beneficia de ajutorul 
social acordat în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001. 

(2) se vor folosi următoarele surse de identificare: 
- asociaţiile de proprietari/locatari; 
- unităţile de învăţământ; 
- organizaţii nonguvernamentale; 
- instituţii de cultură; 
- mass-media; 
- baza de date a Direcţiei de probleme Sociale pentru Tineri externaţi din centre de 

plasament sau şcoli speciale, copii rămaşi fără ocrotire părintească şi cărora li s-a numit un 
curator pentru care a fost instituită o altă măsură de ocrotire – plasament, încredinţare la o 
familie; 

- serviciile publice descentralizate: Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane 
cu Handicap, D.G.M.S.S., Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Judeţeană pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului, Casa de Sănătate; 

 
CAPITOLUL III 

 
Măsuri Pentru îmbunătăţirea Situaţiei Economico – Socială a Persoanelor şi 

Familiilor Marginalizate în municipiul Caracal 
 

Art.5.  Pentru fiecare din persoanele singure sau familii identificate conform art.4, 
se va întocmi o anchetă socială detaliată în scopul stabilirii celor care vor beneficia de 
venit minim garantat. Ulterior, aceştia vor fi îndrumaţi să-şi întocmească dosare necesare 
pentru obţinerea ajutorului social cuvenit potrivit Legii nr.416/2001. 

Art.6.  Fiecărui dosar de ajutor social întocmit de persoanele sau familiile prevăzute 
la art.5 precum şi dosarelor deja existente în plată li se va ataşa o grilă de evaluare a 
situaţiei socio-economice a fiecărui membru al familiei. 

Art.7.  Fiecărei persoane identificată conform art.5. ca fiind marginalizată social i se 
va întocmi un dosar personal ce va cuprinde date de identificare (nume, vârstă, studii, stare 
civilă) un chestionar de evaluare a nevoilor de bază şi gradul de satisfacere a acestora 
precum şi orice alte acte considerate ca relevante pentru cazul respectiv.  

Art.8.  Persoanelor marginalizate social li se va stabili un plan individual de 
intervenţie în care se vor face recomandări posibile în funcţie  de situaţia existentă: 

- întocmirea dosarului pentru obţinerea unei locuinţe sociale sau pentru tineri, după 
caz; 

- întocmirea dosarului pentru prezentarea la comisia de expertiză medicală   a 
persoanelor adulte cu handicap, respectiv comisia pentru protecţia copilului, după caz; 

- înscrierea la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea obţinerii unui loc de 

muncă sau recalificare profesională; 



- consiliere juridică; 
- înscrierea la cursuri de alfabetizare  
- asistarea prin intermediul programelor de finanţare externă derulate de  Primărie; 
- obţinerea creditării pentru construire sau cumpărarea unei locuinţe; 
Art.9. Trimestrial, se va completa un raport de activitate în care se va menţiona 

evoluţia situaţiei persoanei asistate, funcţie de rezultatele parţiale obţinute procedându-se 
la modificarea planului individual de intervenţie; 
 

CAPITOLUL IV 
Dispoziţii finale 

 
  Art.10. Pentru persoanele şi familiile identificate în conformitate cu prezenta 

metodologie, consiliul local va putea asigura, în limita fondului locativ existent şi a 
resurselor bugetare existente, după caz: 
    - accesul la o locuinţă -  pentru persoanele, familiile care nu au locuinţă în 
proprietate sau în folosinţă sau care locuiesc în condiţii improprii; 
   - accesul la serviciile publice de strictă necesitate (energie electrică, apă, gaze 
naturale, termoficare); 

Art.11.  Anual se va supune aprobării Consiliului Local Programul de măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea marginalizării (art.60 alin.1 din H.G.R. nr.1149/2002). 

Art.12. (1) Trimestrial şi anual se va transmite D.G.M.S.S. situaţia referitoare la 
aplicarea Legii nr.116/2002 (art.58 din H.G.R. nr.1149/2002).   
    (2) Anual se va întocmi un raport privind realizarea măsurilor din Programul prevăzut 
la art.13 din prezenta Metodologie, conform art.60 alin.3 din H.G.R. nr.1149/2002. 
 Art.13. După identificarea persoanelor şi familiilor marginalizate social, se va 
elabora şi supune spre aprobare consiliului local şi Metodologia de stabilire a sumelor ce 
se acordă pentru suportarea unei părţi din datoriile pe care persoanele şi familiile 
marginalizate social le au la serviciile publice de strictă necesitate precum şi modul de 
decontare a acestora (art.54 din H.G.R. nr.1149/2002). 
 
 
 
 
 
 
 


