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MUNICIPIUL BRAD Mihaela David
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Nr.5 /211/04.01.2016

P  R  O I  E  C  T   D E H  O T  Ă  R  Â  R  E
privind  aprobarea  Metodologiei  de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt

marginalizate social din Municipiul Brad

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.5/211/04.01.2016 a Primarului

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Metodologiei de identificare a
persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul Brad;

În conformitate cu prevederile art. 51 şi art.60 alin. 1 H.G. nr.1149/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002 privind
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, actualizată.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 2 şi art. 45 alin. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se aprobă Metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt
marginalizate social din Municipiul Brad, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul
Public de Asistenţă Socială.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul  Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Public de Asistenţă Socială.

Iniţiator:
P R I M A R

Florin Cazacu
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Nr.5/210/04.01.2016

E X P U N E RE  D E  M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi

familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul Brad

Asistenţa socială este ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, autorităţile publice ale
administraţiei locale şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor
temporare sau permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.

La nivelul administraţiei publice locale din Municipiul Brad, Serviciul Public Local de Asistenţă
Socială are atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi reprezintă factorul activ în procesul de asistare a
tuturor persoanelor aflate în dificultate.

Principiile generale care stau la baza activităţii de asistenţă socială sunt: respectarea demnităţii
umane: fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii; universalitatea:
garantează dreptul fiecărei persoane la asistenţă socială, în condiţii prevăzute de lege; solidaritatea socială:
care asigură participarea comunităţii la menţinerea şi întărirea coeziunii sociale; parteneriatul: prin care se
asigură cooperarea între instituţiile publice şi societatea civilă în scopul organizării şi dezvoltării
serviciilor sociale.

Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale defineşte
marginalizarea ca fiind ”poziţia socială periferică, de izolare a indivizilor sau grupurilor, cu acces limitat
la resursele economice, politice, educaţionale şi comunicaţionale ale colectivităţii; ea se manifestă prin
absenţa unui minimum de condiţii sociale de viaţă”.

Prin persoană marginalizată, în condiţiile legii, se înţelege persoana care beneficiază de venit
minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat şi se află în două din
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; 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 gr. I sau II; h) a
executat o pedeapsă privativă de libertate.

Potrivit art. 51 din H.G. nr. 1149 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 116/2006 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale „Consiliile locale
au obligaţia de a elabora şi aproba metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt
marginalizate social”. În acest sens Serviciul Public se Asistenţă Socială trebuie să stabilească măsuri
individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale a persoanelor şi familiilor identificate
pe baza metodologiei.

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de
hotărâre în forma prezentată.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
actualizată, ale Legii nr. 116/2002 privind  prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, actualizată şi
ale H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare prevederilor Legii nr.
116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, actualizată.

P R I M A R
Florin Cazacu


