
R O M Â N I A
JUD E ŢUL HUN EDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA nr. 99 /2020
Privind acordarea unui număr de 10 măști de protecție facială

persoanelor singure/familiilor cu probleme sociale, în vederea prevenirii
îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.115/18.05.2020 şi Referatul de
aprobare nr. 115/18.05.2020 întocmit de Primarul municipiului Petroşani, Florin
Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune acordarea unor măști de protecție facială
persoanelor singure/familiilor cu probleme sociale din municipiul Petroșani, în
vederea prevenirii îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2;

Luând în considerare raportul Direcţiei de Asistenţă Socială
nr.9/1403/18.05.2020 şi raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane,
Administraţie Publică Locală nr.6372/18.05.2020;

În conformitate cu:
- Anexa la Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020

din 14 mai 2020, privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a
măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice
generate de virusul SARS-CoV-2;
- art.3 din Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr.6/15.05.2020;
- dispozițiile art.9, alin. 2 și alin.5, art.11, lit.e, art.15 alin.3, din Legea asistenţei

sociale nr.292/2011;
- dispozițiile art.3 alin.2, art.42 alin.4, art.80 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

- În temeiul prevederilor art.129, alin. 4 lit. a, art.139 alin.3 lit. a, art.196 alin.1
lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă acordarea unui număr de 10 măști de protecție facială,
persoanelor singure/familiilor cu probleme sociale din municipiul Petroşani, în
vederea prevenirii îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2;

Art. 2 Măștile de protecție facială se vor acorda, în limita fondului aprobat
prin bugetul local, persoanelor / familiilor care îndeplinesc următoarele condiţii la
data acordării:

- beneficiază de venitul minim garantat;



- beneficiază de cantină socială;
- beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei;
- pensionarii și reprezentanții legali al minorilor care beneficiază de pensie de

urmaș, ale căror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 1100 lei;
- persoanele adulte cu handicap grav şi accentuat care nu realizează alte
venituri decât indemnizaţia de handicap şi indemnizaţia lunară de însoţitor pentru
persoanele cu handicap grav;
- şomerii indemnizaţi care beneficiază de venituri mai mici sau egale cu suma
de 800 lei și care nu beneficiază de venit lunar de completare conform O.U.G.
nr.36/2013 și O.U.G. nr. 69/2019;

Art. 3 Aprobă Procedura de acordare a măștilor de protecție facială, conform
anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă cererea de acordare a măștilor de protecție facială, conform
anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Sumele necesare pentru achiziţionarea măștilor de protecție facială sunt

alocate din bugetul local şi sunt prevăzute la cap.68.02 ,,Asigurări şi asistenţă
socială”

Art. 7 Prezenta hotărâre a consiliului local poate fi contestată în termenul și
în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.

Art. 8 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, se comunică
Primarului municipiului Petroșani, Direcției de Asistenţă Socială Petroșani şi se
transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.

PETROŞANI, 18.05.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA ANEXA 1 la HCL nr99/2020
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROȘANI

Procedura de acordare a măștilor de protecție facială
persoanelor singure /familiilor cu probleme sociale din municipiul

Petroşani, în vederea prevenirii îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2;

1. Grup țintă
 Beneficiari: persoanele singure / familiile cu probleme sociale, cu

domiciliul în municipiul Petroșani care îndeplinesc următoarele condiţii la data
acordării beneficiilor sociale:

a. beneficiază de venitul minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b. beneficiază de cantină socială;
c. beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei stabilită în baza Legii

nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
d. Pensionarii și reprezentanții legali al minorilor care beneficiază de pensie de

urmaș, ale căror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 1100
lei ;

e. persoanele adulte cu handicap grav şi accentuat care nu realizează alte
venituri decât indemnizaţia de handicap şi indemnizaţia lunară de însoţitor
pentru persoanele cu handicap grav;

f. şomerii indemnizaţi care beneficiază de venituri mai mici sau egale cu suma
de 800 lei și care nu beneficiază de venit lunar de completare conform O.U.G.
nr.36/2013 și O.U.G. nr. 69/2019;

O persoană beneficiază de măști de protecție facială pentru o singură categorie
de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii tichetelor, chiar dacă
se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriiile de mai sus.

3. Modalităţi de distribuire
3.1. Distribuirea măștilor de protecție facială va fi efectuată prin Direcţia de

Asistenţă Socială Petroșani.
3.2 În vederea distribuirii măștilor de protecție facială, persoanele care se

încadrează în prevederile prezentei hotărâri vor depune la biroul de specialitate
(biroul de subvenții și facilități sociale) din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială,
cererea de acordare a măștilor de protecție facială, conform modelului aprobat prin
anexa 2 la hotărâre, însoțită de următoarele acte:

a). În cazul categoriei de beneficiari prevăzute la art.1 lit. a):
 Actul de identitate al titularului de dosar ajutor social (original și xerocopie);

b). În cazul categoriei de beneficiari prevăzute la art.1 lit. b):
 Actul de identitate al titularului de dosar cantina socială (original și xerocopie);

c). În cazul categoriei de beneficiari prevăzute la art.1 lit. c):
 Actul de identitate al titularului dosarului de alocație pentru susținerea familiei

(original și xerocopie);



d). Pentru categoriile de beneficiari menționați la art.1, punctele a, b, c, se vor
atașa tabele din partea D.A.S. cu beneficiarii în drepturi la data acordării
tichetelor sociale;
e). În cazul categoriei de beneficiari prevăzute la art.1 lit. d):

 Actul de identitate (original și xerocopie);
 Acte de venituri (cupoane de pensie aferente lunii anterioare depunerii cererii,

precum, și orice acte doveditoare a veniturilor suplimentare ale persoanei care solicită,
în xerocopie și original);

f). În cazul categoriei de beneficiari prevăzute la art.1 lit. e):
 Actul de identitate (original și xerocopie);
 Certificatul de încadrare în grad de handicap (xerocopie);

g) În cazul categoriei de beneficiari prevăzute la art.1 lit. f):
 Actul de identitate (original și xerocopie);
 Carnet șomaj (original și xerocopie);

h) pentru conformitate actele depuse la cerere vor fi însoțite și de actele în
original ( acte identitate, cupoane pensii, carnet șomaj);
4. Dispoziţii finale
- Cheltuielile administrative ocazionate de tipărirea cererilor, de distribuirea

măștilor de protecție facială, se suportă din bugetul local.
- Sumele necesare pentru achiziţionarea tichetelor sociale se vor aloca din

bugetul local şi sunt prevăzute la cap.68.02 ,,asigurări şi asistenţă socială”

PETROŞANI, 18.05.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI



ROMÂNIA ANEXA 2 LA HCL NR.992020
CONSILIUL LOCAL PETROŞANI
JUDETUL HUNEDOARA
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PETROŞANI

CERERE
pentru acordarea unor măşti de protecţie facială

Subsemnatul (a),
A. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI

Nume şi prenume _________________________________________ Act de identitate ______

Seria ________ Nr ________, cu Domiciliul/Reşedinţa în localitatea Petroşani, Judeţul Hunedoara,

Strada ______________________ Nr._____ Bloc ______ Scara ____ Etaj____ Ap. ____,

Tel.____________

B. REPREZENTANT LEGAL

Nume şi prenume _________________________________________ Act de identitate ______

Seria ________ Nr ________, cu Domiciliul/Reşedinţa în localitatea Petroşani, Judeţul Hunedoara,

Strada ______________________ Nr._____ Bloc ______ Scara ____ Etaj____ Ap. ____,

Tel.____________

 În nume propriu  În numele persoanei îndreptăţite

C. Solicit acordarea măştilor de protecţie facială conform H.C.L. nr. _________________.

D. La prezenta cerere anexez în xerocopie următoarele documente ( se va bifa în căsuţa din dreptul
documentului ataşat):
 acte de identitate ( B.I./C.I.)
 cupon pensie
 certificat handicap
 carnet şomaj

Data :

Semnătura solicitantului

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere şi din actele ataşate la aceasta, vor fi
prelucrate de DAS Petroşani cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date.

PETROŞANI, 18.05.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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