
        R O M Â N I A                                                    

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                          

    MUNICIPIUL BRAD                                                                               

    CONSILIUL LOCAL    

     

H  O T  Ă  R  Â  R  E A  NR. 188/2019 

privind  aprobarea  Metodologiei  de identificare a persoanelor şi familiilor 

 care sunt marginalizate social din municipiul Brad pentru anul 2020 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 183/11573/12.12.2019 și REFERATUL DE 

APROBARE  nr. 182/11572/12.12.2019 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea 

Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din municipiul Brad 

pentru anul 2020;  

  Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 182/11532/12.12.2019, respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 59/11568/18.12.2019 al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, 

cultură, protecție socială și de agrement și raportul nr. 151/11569/16.12.2019 al comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor;  

În conformitate cu prevederile art. 49, art. 51, art. 53 și art. 56  din  Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,aprobate 

prin  H.G. nr. 1149/2002, actualizată; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. 7 lit. a,  art. 139  alin. 1 și ale art. 196 alin.1 lit. a  din  O.U.G.  

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 

alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,  

 

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 pentru anul 2020,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.   

Art.  2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcția de Asistență 

Socială Brad -  Serviciul 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; 

  - Direcției de Asistență Socială Brad - Serviciul  de Asistenţă Socială. 
 

   Brad, 19.12.2019 

                                                                                                  Contrasemnează                                                                                                              

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            SECRETAR GENERAL  

            Vasile Poenaru                                                                                   Carmen – Irina Bora 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17 voturi “pentru” 



 

 

ANEXĂ LA HCL NR.  188/ 2019 

 

 

 

                                                  METODOLOGIA  DE IDENTIFICARE 

A PERSOANELOR ȘI FAMILIILOR CARE SUNT MARGINALIZATE SOCIAL  

 PENTRU ANUL 2020  ÎN MUNICIPIUL BRAD 

 

         CAPITOLUL I  

        Dispoziţii Generale 

 

 

Art.1. Obiectul prezentei metodologii îl constituie identificarea persoanelor şi familiilor 

marginalizate social, cu domiciliul în Municipiul  Brad, în vederea asigurării drepturilor elementare şi 

fundamentale: dreptul la un loc de muncă, la locuinţă, la asistenţă socială, la educaţie. 

Art.2. In 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: 

B. nu are locuinţă 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; 

- a executat o pedeapsă privativă de libertate; 

C. Locuinţă cu condiţii improprii este locuinţa improvizată sau construcţia cu destinaţie de 

locuinţă care nu îndeplineşte următoarele cerinţe minimale (așa cum sunt prevăzute în Legea locuinței 

nr.114/ 1996) : 

a) acces liber individual la spaţiul locuibil fără tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a 

spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie; 

1. spaţiu pentru odihnă; 

2. spaţiu pentru prepararea hranei; 

3. grup sanitar; 



4. acces la energia electrică şi apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor 

menajere; 

D. Plan individual de intervenţie reprezintă ansamblul de măsuri menite să ducă la rezolvarea 

situaţiei - problemă în care se află persoana asistată; 

 

CAPITOLUL II  

 Identificarea persoanelor care sunt marginalizate social 

 

Art.3. Pentru identificarea persoanelor marginalizate social se va folosi baza de date existentă la 

nivelul instituției, respectiv dosarele de ajutor social aflate în plată, întocmite conform Legii nr. 

416/ 2001 cu modificările și completările ulterioare . 

Art.4. (1) Se vor identifica persoanele singure sau familiile cu domiciliul/ reşedinţa în Municipiul 

Brad, fără venituri sau cu venituri sub nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege dar care nu s-au 

adresat încă pentru obținerea serviciilor sociale sau pentru a beneficia de ajutorul social acordat în 

conformitate cu prevederile Legii nr.416/ 2001, cu modificările și completările ulterioare. - sau alte 

prestații . 

                       (2) Se vor folosi următoarele surse de identificare ( prin sesizări sau preluări din baza de 

date) : 

H. asociaţiile de proprietari/ locatari; 

I.organizații nonguvernamentale  

J. unităţile de învăţământ( Grădinițe/ Școli, Liceu/ Grup școlar) ; 

K. unități sanitare ( Spitalul Municipal Brad,  Sanatorul de Pneumoftiziologie Brad); 

L. diferite instituții: Direcția Generală de Asistență socială și Protecția Copilului Hunedoara, 

Agenția Județeană de Plăți și Inspecție socială, Direcţia de Sănătate Publică 

M. orice altă persoană juridică sau fizică ce are cunoștință despre o persoană aflată în stare de 

nevoie socială dovedită 

 
CAPITOLUL III 
 

Măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei economico - sociale a persoanelor şi familiilor                             

marginalizate din Municipiul Brad 

 

Art.5. Pentru fiecare din persoanele singure sau familii identificate conform art.4, se va întocmi o 

anchetă socială detaliată în scopul stabilirii persoanelor/ familiilor care pot beneficia de venit minim 

garantat. Ulterior, aceştia vor fi îndrumaţi să-şi întocmească dosarul necesar pentru obţinerea ajutorului 

social cuvenit potrivit Legii nr. 416/ 2001 cu modificările și completările ulterioare. 

Art.6. Fiecărei persoane identificate conform art.5. ca fiind marginalizată social, i se va întocmi o 

grilă de evaluare personală ce va cuprinde date de identificare (nume, vârstă, studii, stare civilă, date 

despre familia extinsă ) întocmită pe baza aplicării chestionarului de evaluare a nevoilor de bază, 

completându-se cu  alte acte considerate ca relevante pentru cazul respectiv. 

Art.7. Persoanelor marginalizate social li se va stabili un plan individual de intervenţie în care se 

vor face recomandări posibile în funcţie de situaţia existentă: 

N. întocmirea dosarului pentru obţinerea venitului minim garantat 

O. obținerea mesei la Cantina de ajutor social Brad 

P. întocmirea dosarului pentru obţinerea unei locuinţe sociale, după caz; 

Q. luarea în evidența asistentului medical- comunitar, dacă este cazul 

 



R.          întocmirea dosarului pentru prezentarea la Comisia de expertiză medicală a 

persoanelor adulte cu handicap, respectiv Comisia pentru protecţia copilului, după caz; 

S. înscrierea la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea obţinerii unui 

loc de   muncă sau pentru recalificare profesională; 

T. obținerea biletelor gratuite de transport local pentru persoanele încadrate în grad de 

handicap/ însoțitorii acestora- dacă este cazul 

U. consiliere juridică; 

V. înscrierea la cursuri  școlare 

W. consiliere în vederea obținerii oricărui tip de servicii sau prestații 

X. Art.8. Periodic se va evalua cazul,  menţionându-se  evoluţia situaţiei persoanei asistate, 

funcţie de rezultatele parţiale obţinute, procedându-se la modificarea planului individual de intervenţie sau 

închiderea cazului; 

 

 

CAPITOLUL IV 

 Dispoziţii finale 

 

 

 

Art.9. 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: 

Y. accesul la o locuinţă - pentru persoanele, familiile care nu au locuinţă în proprietate sau în 

folosinţă sau care locuiesc în condiţii improprii; 

Z.  accesul la serviciile publice de strictă necesitate (energie electrică, apă, termoficare) iar pentru 

acoperirea unei părți din datoriile pe care le au persoanele și familiile identificate ca fiind marginalizate 

social se pot încheia convenții cu furnizorii de servicii; 

 

 

 

 

 

 

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ   

       

                   VASILE POENARU                                                             SECRETAR GENERAL      

        

                                                                                                                CARMEN- IRINA BORA                  
 

 


