JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE

NR. 2 /2016

privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale în anul 2016
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan înregistrată sub nr.
5/8612/13.01.2016, prin care propune aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale în anul 2016,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 5/8613/2015, raportul S.P.A.S din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 8/8614/14.01.2016, precum şi
avizul comisiei de specialitate „Învăţământ, sănătate şi familie , muncă şi protecţie socială, protecţie
copii” , înregistrat sub nr. 2 /8615/20.01.2016, de pe lângă Consiliul local,
În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 116/ 2002 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale, ale art. 51, ale art.60 din H.G nr. 1149/ 2002 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale,
În temeiul art. 36 alin.(6) lit. a) punctul 2 şi al art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 Se aprobă Programul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale pentru anul 2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 În vederea aplicării măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale,
Serviciul de asistenţă socială întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social,
pe care o actualizează trimestrial.
ART. 3 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
Municipiului Vulcan, Serviciului Asistenţă Socială şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 21.01. 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 17 voturi „pentru”

Anexă la H.C.L nr.2/2016
PROGRAMUL DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA
ŞI COMBATEREA MARGINALIZĂRII SOCIALE ÎN ANUL 2016
I. Asigurarea de locuinţe pentru familiile/ persoanele fără adăpost:
1. Repartizarea de locuinţe din fondul locativ de stat cu prioritate familiilor sau persoanelor
marginalizate social;
TERMEN: PERMANENT
2. Repartizarea de locuinţe sociale pentru familiile şi persoanele care nu mai pot beneficia de locuinţă
conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
TERMEN: PERMANENT
3.
Accesul la o locuinţă a persoanelor până în 35 ani aflaţi în imposibilitatea cumpărării unei
locuinţe.
TERMEN: PERMANENT
4.
Colaborarea cu asociaţiile şi fundaţiile cu obiect de activitate specific în vederea asigurării
accesului nediscriminatoriu la un adăpost pentru persoanele cu venituri reduse.
TERMEN: PERMANENT
II. Accesul la serviciile publice de strictă necesitate:
1. Reducerea impozitului pentru locuinţele proprietate personală cu 50%.
TERMEN: ANUAL
2. Contorizarea apei reci şi plata a 3 m.c./ persoană/ lună de apă rece din fondurile alocate din
bugetul local.
TERMEN: LUNAR
3. Reducerea chiriei pentru locuinţele din fondul locativ de stat cu 50%.
TERMEN: LUNAR
5. Branşarea individuală a locuinţelor din fondul locativ de stat, a familiilor sau persoanelor beneficiare
de venitul minim garantat, la reţeaua principală de alimentare cu apă rece şi energie electrică.
TERMEN: TRIMESTRIAL
6. Asigurarea locuinţelor proprietate personală, împotriva incendiilor şi dezastrelor
TERMEN: ANUAL
III. Acordarea de ajutoare materiale şi financiare familiilor aflate în situaţii de necesitate:
1. Acordarea de ajutoare financiare familiilor/ persoanelor aflate în situaţii de necesitate;
TERMEN: PERMANENT
2. Acordarea de alimente persoanelor vârstnice;
TERMEN: LUNAR
3. Sprijinirea persoanelor marginalizate social în vederea întocmirii cărţilor de identitate,
TERMEN: PERMANENT
IV Accesul la educaţie:
1. Acordarea de rechizite pentru elevi;
TERMEN: SEMESTRIAL
2. Acordarea de burse sociale persoanelor de vârstă şcolară care fac parte din familii beneficiare
de ajutor social;
TERMEN: LUNAR
3. Consilierea şi angrenarea persoanelor tinere, fără pregătire şcolară, în vederea participării lor la
cursurile de alfabetizare;
TERMEN: PERMANENT
4. Consilierea si angrenarea copiilor de vârstă şcolară( clasele I-VIII) din familiile marginalizate
social , în vederea participării lor la cursurile „ şcoală după şcoală” din cadrul şcolii şi de la Centrul
educaţional “ŞANSA”
TERMEN: PERMANENT
5. Consilierea si angrenarea persoanelor adulte in vederea participarii la cursurile de alfabetizare,
TERMEN: PERMANENT
6. Consiliere privind gestionarea veniturilor familiei şi renunţarea la vicii.
TERMEN: PERMANENT
7.Consilierea familiilor cu mulţi copii privind prevenirea sarcinilor nedorite.
TERMEN: PERMANENT
VULCAN, 21.01. 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA

