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HOTĂRÂRE  

 pentru modificarea HCL nr.288/2016  privind acordarea unor beneficii de asistență socială, 

sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din municipiul Botosani 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 
 analizând propunerea d-lui primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea HCL nr.288/2016  

privind acordarea unor beneficii de asistenta sociala, sub formă de tichete sociale, pensionarilor 

sistemului public de pensii din municipiul Botosani, 

 având în vedere raportul de specialitate comun nr.2637/16.02.2022 întocmit de Direcția de 

Asistență Socială și Direcția Economică, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani, 

   în baza dispoziţiilor Legii nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, 

republicată , cu modificările și completările ulterioare , art.4 alin . (3), art.5 lit. b), n), r), t) și u), art.6 

lit. c), p), w), bb), hh), art.7 – 10, art. 11 lit. b), art.14, art.15 alin.(1) și (3), art.16, art.26, art.54 – 55, 

art. 92, art. 94, art.112, art.129, art.130 și ale art.143 din  Legea  asistenței sociale nr. 292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) 

din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 în temeiul prevederilor art.196 alin. (1)  lit. a) și art.240 alin. (2) din Ordonanța de urgență  

nr.57/2019  a Guvernului privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

            Art. 1  Art.1 alin. (1) lit. b) din HCL nr.288/2016  privind acordarea unor beneficii de 

asistenta sociala, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din 

municipiul Botosani, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art.1 alin. (1) lit. b) Venitul net lunar provenit dintr-o singură pensie sau din pensii 

cumulate, însumate cu 1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente depozitelor bancare deținute 

de titular să fie mai mic sau cel mult egal cu  nivelul indemnizației sociale stabilită anual prin legea 

bugetului de stat multiplicată cu coeficientul de 1,02.” 

  

 Art. 2 Art.1 alin. (2) lit. b) din HCL nr.288/2016  privind acordarea unor beneficii de 

asistenta sociala, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din 

municipiul Botosani, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art.1 alin. (2) Valoarea nominală a tichetelor sociale pentru achiziționarea de bunuri și 

servicii este de 100 de lei, acestea acordându-se semestrial, cu încadrarea în bugetul alocat acțiunii.” 

  



 
 
 
 

 Art. 3 Se modifică corespunzător plafonul la care se face referire în anexa nr.1 la HCL 

nr.288/2016 – Metodologia de acordare a unor beneficii de asistență socială persoanelor vârstnice din 

municipiul Botoșani, respectiv de la 700 lei la nivelul indemnizației sociale stabilită anual prin legea 

bugetului de stat multiplicată cu coeficientul de 1,02.   

 

 Art. 4  Orice dispoziții contrare prevederilor prezentei hotărâri se abrogă. 

 

Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire, Direcției Economice, 

Direcției de Asistență Socială Botoșani și Serviciului Centru Informații Cetățeni. 

  

               

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

        Consilier, Daniel Botezatu                                              Secretar general, Ioan Apostu 
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