
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

COVASNA 

                              

HOTĂRÂREA NR. 87/2022 

Cu privire la aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor 

marginalizate social, domiciliate in orașul Covasna 

 

                Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în sedinţa ordinară din data 

de 26.05.2022 sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în 

funcţie (15), 

Analizând: 

- referatul de aprobare al  primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiei juridice şi pentru administraţia publică locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi 

alte drepturi, pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, pentru învăţământ, 

cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret,  precum și  avizul de legalitate 

dat de secretarul general al orașului,  

 - HCL nr. 84/2010 cu privire la aprobarea metodologiei de identificare a 

persoanelor și familiilor marginalizate social; 

 

          În conformitate cu prevederile:  

- Art. 2 alin 1 si alin 3; art. 3 alin 2 si alin 4; art. 4; art. 9 alin 1, alin 2 si alin 

3; art. 10; art. 11; art. 15; art. 16; art. 44 alin 1 si alin 2; art. 47; art. 48; art. 53; art. 

54; art. 56; art. 112 alin 1 si alin 2 lit “c” si lit “g”, alin 3 lit “c” “d” si lit “l”; art. 

119 alin 1; art. 121; art. 122 alin 1 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Art. 3; art. 4 alin 2; art 16; art. 26 din Legea nr. 116/2002 privind 

prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 2 si art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

- Art. 19 alin 1 si alin. 2; art. 48; art. 49; art. 51 si art. 52 din Hotărârea nr. 

1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 



Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale;  

- Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică – republicată, 

 

  În baza  art. 84 alin.3, art.129 alin.1, alin.2 lit.d,  alin.7 lit.b si lit.q, art.139 

alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.243 alin 1 lit.a din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a – consilieri, 

                                                               

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1 - Primăria Orașului Covasna prin personalul incadrat in asistență 

socială va proceda la identificarea și monitorizarea cazurilor care produc 

marginalizare socială de pe raza orașului Covasna, cu următoarele metode: 

- Din oficiu 

- La cererea/sesizarea instituțiilor publice, ONG-uri. 

- La cererea persoanelor interesate 

Art. 2 - Se constituie comisia de identificare a persoanelor/familiilor 

marginalizate social de pe raza UAT Covasna, in următoarea componență: 

-din partea Serviciului de Poliția Locală: dl Lungu Marian Lucian și dl 

Stancu Leu Viorel 

-din partea Direcției de Asistență Socială: Sintoiu Angela, director executiv; 

dra Réti Szende Borbála- inspector, funcționar public 

 Art.3 - Se aprobă Metodologia de identificare a persoanelor si familiilor 

marginalizate si a planului de masuri pentru prevenirea si combaterea 

marginalizarii sociale pe anii 2022-2023 la nivelul orasului Covasna, conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa Primarul 

Orasului Covasna. 

Art. 5 - Prin prezenta se abrogă HCL nr. 84/2010 cu privire la aprobarea 

metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           Contrasemnează,                                             

          FERENCZ BOTOND                                    SECRETAR GENERAL AL  

                   ORASULUI COVASNA, 

                                                                     VASILICA ENEA 
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Anexa la HCL nr. 87/2022 

 

Metodologia de identificare a persoanelor si familiilor 

marginalizate si a planului de masuri pentru prevenirea si combaterea 

marginalizarii sociale pe anul 2022-2023 la nivelul orasului Covasna 

 

 

 

I. Principii: 

 

1. Aplicarea măsurilor de asistență socială la nivelul local al orașului Covasna se 

intemeiază pe următoarele valori și principii: 

a)solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea 

persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru 

depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii 

sociale a acestei categorii de populaţie; 

b)universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, 

în condiţiile prevăzute de lege; 

c)respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată 

dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi 

social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, 

intelectual, politic sau economic; 

d)abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie 

adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în 

considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile 

individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a 

persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în 

măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului; 

e)parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile 

publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute 

de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi 

mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă 

decente şi demne pentru persoanele vulnerabile; 

f)transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a 

administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea 

participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; 

g)nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi 

acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, 



origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, 

vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV 

sau apartenenţă la o categorie defavorizată; 

h)activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final 

încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii 

vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial; 

i)caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia 

pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu 

de acelaşi tip; 

j)complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea 

întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, 

comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile 

beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din 

domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.; 

k)egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, 

au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la 

măsurile şi acţiunile de protecţie socială; 

l)confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au 

dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor 

referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află; 

m)focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se 

adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de 

veniturile şi bunurile acestora; 

 

 

II. Procedura de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate 

social 

 

 

Persoana cu risc de marginalizare socială  indeplinește cumulativ următoarele 

condiții: 

 

1. Venitul net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure nu depășește 

salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată stabilit prin hotărâre de 

guvern. Nivelul venitului net lunar în funcţie de care o persoană este 

considerată marginalizată social este nivelul venitului minim garantat 

prevăzut de Legea nr. 416/2001 pentru o persoană singură sau, după caz, 

pentru o familie. 

2. Nu deține următoarele bunuri: 

file:///C:/Users/User/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133502/00050311.htm


- Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 

gospodăreşti 

- Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri 

intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona 

rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au 

potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă 

- Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai 

mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap 

sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum 

şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile 

- Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 

- Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără 

remorci, rulote, autobuze, microbuze 

- Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor 

necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei 

"Delta Dunării 

- Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 

- Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 

- Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul 

acţionate hidraulic, mecanic sau electric 

- Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii 

- Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie 

anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv 

suma de 2.500 euro pentru familie 

3. se află în cel puţin două dintre următoarele situaţii: 

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. 

 



Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăria Orașului Covasna asigură 

identificarea persoanelor și familiilor marginalizate social din oficiu, la 

cererea/sesizarea instituțiilor publice/ ONG-uri, la cererea persoanelor interesate și 

luarea acestora in evidența, folosind următoarele metode: 

- Efectuarea de anchete sociale la domiciliu sau resedința persoanei sau 

familiei marginalizate social; 

- Colaborare cu instituții publice si alte persoane fizice și juridice: 

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna 

2. Unități de invățământ 

3. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială  Covasna 

4. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna 

5. Rude, vecini ai persoanelor sau familiilor in cauză 

6. Medicii de familie/ Medici specialisti  

7. Alte persoane fizice și juridice 

 

Sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile de care pot beneficia 

persoanele sau familiile aflate in situație de risc social, se realizează prin anunțuri 

pe site-ul Primăriei Orașului Covasna, afișe la sediul instituției și la sediul Direcției 

de Asistență Socială. 

Direcția de Asistență Socială  intocmește trimestrial situația privind persoanele și 

familiile marginalizate social, domiciliate in orașul Covasna. 

 

Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale pe 

anul 2022- 2023 la nivelul orașului Covasna 

 

Principalele obiective sociale vizate de către Direcția de Asistență Socială 

din cadrul Primăriei Orașului Covasna sunt: 

- Protecția socială a familiei; 

- Asigurarea accesului la educație si sănătate  

- Ameliorarea condițiilor de locuire 

 

1. Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim 

garantat ca formă de asistenţă socială. Pentru persoanele si familiile care nu 

au un loc de muncă, au venituri reduse, reprezentanții Direcției de Asistență 

Socială vor intocmi o anchetă socială, detaliată, in scopul stabilirii celor care 

vor beneficia de venitul minim garantat,  in formă de ajutor social lunar in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, cu modificările și 

completările ulterioare.  

2. Informarea persoanelor și familiilor beneficiare de ajutor social, acordat in 

condițiile legiilor in vigoare privitoare la asigurările sociale de sănătate 



pentru persoanele care au calitate de asigurat, fără plata contribuției pentru 

asigurările sociale de sănătate.  

3. Acordarea de ajutoare de inmormântare in cazul decesului persoanei de 

ajutor social sau al unui membru din familia beneficiară de ajutor social.  

4. Solicitarea și eliberarea de adeverințe beneficiarilor de venit minim garantat 

pentru diferite cazuri.  

5. Acordarea de ajutoare de urgență pentru depășirea situațiilor de dificultate, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, inclusiv HCL nr. 12/2019 cu 

privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de 

urgență din bugetul local si  HCL 159/2019 privind completarea HCL. nr. 

12/2019 cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea 

ajutoarelor de urgență din bugetul local. 

6. Acordarea ajutoarelor pentru incălzirea locuinței in perioada sezonului rece, 

01 noiembrie-31 martie, conform legislației in vigoare. 

7. Monitorizarea cazurilor de mame minore 

8. Consilierea și informarea familiilor cu copii in intreținere, asupra drepturilor 

și obligațiilor acestora, totodată despre serviciile sociale disponibile pe plan 

local pentru prevenirea separării copiilor de familie și pentru reducerea 

abandonului școlar.  

9. Serviciile sociale acordate de către Direcția de Asistență Socială din cadrul 

Primăriei Orașului Covasna sunt următoarele: 

- Venitul minim garantat acordat in conformitate cu Legea nr. 416/2001 

- Alocația pentru susținerea familiei acordat in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 277/2010  

- Ajutorul de incălzire  

- Trusoul pentru nou- născuți  

- Tichete sociale pentru grădiniță/Stimulent educațional 

- Ajutor de urgență 

- Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor in conformitate 

cu OUG nr. 111/2010 

- protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

- alocația de stat pentru copii in conformitate cu Legea nr. 61/1993 

10. Alte măsuri stabilite de către Direcția de Asistență Socială 

 

De prevederile acestui măsuri beneficiază persoanele și familiile care au domiciliul 

pe raza orașului Covasna.  

 

 


