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Nr. 35:f3') 1 2 1 Il. 20.2.2. 

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională În administraţia publică , republicată, Primăria 
Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a 
Consiliului Local Municipal Brăila referitor la < Aprobarea Regulamentului de 
acordare a unui premiu persoanelor cu vârsta egală sau mai mare de 100 
ani (persoane centenare». 

Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la proiectul de act normativ 
supus dezbaterii publice pot fi transmise În scris pe adresa de e-mail 
secretariat@dasbraila.ro , până la data de 23.12.2022, telefon 0239.629.322. 

Persoana desemnată să primească propunerile, sugestiile şi opiniile 
este doamna Vâlcu Elena - Gabriela. 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat de către cei interesaţi pe 
pagina de web www.primariabr.ro secţiunea Transparenţă decizională -
consultare online. 

'RIAfJ1't9RA GOMIR 



REFERA T DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Regulamentului de 
acordare a unui premiu persoanelor cu vârsta egală sau mai mare de 100 
ani (persoane centenare). 

Având În vedere raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă 
Socială, raportul comun de specialitate al Direcţiei Juridic Contencios 
Administratie Publică Locală si Directiei Finantelor Publice Locale, din care 

I I I , 

reiese necesitatea aprobării Regulamentului de acordare a unui premiu 
persoanelor cu vârsta egală sau mai mare de 100 ani (persoane 
centenare ); 

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1), art.3 alin.(1), art.5 lit.m), 
art. 7, art.92 din Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.258 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art.129 
alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completă riie ulterioare, propun Consiliului Local Municipal 
adoptarea unei hotărâri privind: Aprobarea Regulamentului de acordare a 
unui premiu persoanelor cu vârsta egală sau mai mare de 100 ani 
(persoane centenare). 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

PROIECT DE H:OT~E 

Privind: Aprobarea Regulamentului de acordare a unui premiu 
persoanelor cu vârsta egală sau mai mare de 100 ani (persoane centenare). 

CONSILIUL LOC.A.I....l.VIUNICIP.A.I.... BRAILA. 

La initiativa Primarului Municipiului Braila; 
Având În vedere referatul de aprobare al iniţiatorului , raportul de 

specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială , raportul comun de specialitate al 
Directiei Juridic Contencios Administratie Publică Locală si Directiei Finantelor , " . , 
Publice Locale, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 din cadrul 
C.L.M. Braila ; 

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1), art.3 alin.(1), art.5 lit.m), 
art.7, precum şi art.92 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011 , cu modificările 
şi completările ulterioare, 

În baza art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările si completări le ulterioare; 

În temeiul art.139 alin .(1) coroborat cu art.196 alin .(1) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

H:OTA.RA.STE: 

Art.1 Aprobarea Regulamentului de acordare a unui premiu financiar În 
valoare netă de 1.000 de lei , pentru persoanele cu vârsta egală sau mai mare 
de 100 ani (persoane centenare), conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 La data intrării În vigoare a prezentei hotărâri , Încetează prevederile 
punctului VII din anexa nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 375/31.08.2017 privind 
stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă , altele 
decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3 Sumele necesare se vor asigura de la bugetul local, cap. 6802, Titlu 
1X - Asistenţa Socială 57.02.01 ajutoare sociale În numerar, prin Direcţia de 
Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local Municipal. 
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Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul 
Municipiului Brăila , prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila, iar Secretarul 
General al Municipiului Braila o va aduce la cuno~tinţă publică ~i o va comunica 
celor interesaţi. 

PRIMAR, 

VIOREL - MARIAN DRAGOMIR 
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL, 

ION DRĂGAN 
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Anexa la 
HCLM nr. ______ / _________ _ 

Regulamentul de acordare a unui premiu persoanelor cu vârsta egală 
sau mai mare de 100 ani (persoane centenare) 

Capitolu I 1. Dispoziţii Generale 
Art.1. Prezentul regulament stabileşte procedura de acordare a unui premiu financiar în valoare 
netă de 1.000 de lei, net, din bugetul local, pentru persoanele cu vârsta egală sau mai mare de 
100 ani (persoane centenare) care au domiciliul în municipiul Brăila. 

Art.2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea 
semnificaţie: 

a. cerere tip - reprezintă cererea redactată pentru acordarea premiului financiar; 
b. premiul financiar - este suma de 1000 de lei net acordată persoanei care a împlinit vârsta 

egală sau mai mare de 100 ani. 

Art.3. Principiile care stau la baza acordării premiului financiar sunt: 
a. egalitatea de şanse - beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la 

oportunităţile şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială/sprijin; 
b. confidenţialitatea - pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea 

confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi 

situaţia în care se află; 
c. echitatea - toate persoanele care se află în situaţii similare, pentru aceleaşi tipuri de 

nevoi /~ituatii, beneficiază de drepturi sociale egale. 

'~:/t .~?:r-: . ~. 
Capi'tqlul II:' C6ncHţii de eligibilitate 

. , .' ; ,.' ' ,', 
,.: 

Art:4 . P~f1tru 11 beneficia d~ premiul 
i 7 ' . ,,: . 

financiar, pE;rsoana 'trebuie să îndeplinească cumljlativ 
: , .' 

următoarele conditii , 
' ~.să~jbă ~~rstq 'egală sau f)1ai mare de 100ani; 
b. să ~ibă domiciliul în municipiul Brăila. 

~ . j{ . .' . ' : , ., . " .. . . 
,~ • < 

Art.5. (1) Acordarea premiului financiar se realizează în baza unei solicitări care cuprinde: 
, :, '.' ". . ,'. " ... ' . .' '. . ... ,. 

a. cer~re . tip, cimform Anexei la prezentul regulament; ." "',' . '," " , 
, ' . ' .' .,' . 

b. copie carte de identitate/buletin/etc; 
(2) Solicitările se depun, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila (DAS) sau prin alte 
mijloace de comunicare: fax, poştă, curierat, email, etc. 
(3) În cazul depunerii la sediul DAS, documentele prevăzute la alin. (1) lit. b se prezintă în 
original şi copie pentru certificare cu originalul. 

Art.6. (1) Direcţia ge Asistenţă Socială Brăila va proceda la verificarea îndeplinirii condiţiiior de 
eligibilitat~ şi se va aproba acordarea premiului financiar prin dispoziţie a Primarului 
Municipiului Brăila. 



Art.7. (1) Cuantumul premiului financiar este în sumă de 1000 de lei/net şi este susţinut din 
bugetul local al municipiului Braila prin bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, în limita 
sumelor aprobate cu acest titlu. 
(2) Se autorizează Direcţia Finanţelor Publice Locale să realizeze modificările care se impun în 
structura bugetului local pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
(3) Premiul financiar va fi acordat în numerar sau prin transfer bancar, în funcţie de opţiunea 
solicitantului. 

CAPITOLUL III. Dispoziţii finale 
Art.8 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează prevederile punctului VII din 
Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 375/31.08.2017 privind stabilirea 
situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 
28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ambele cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(2) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Brăila prin Direcţia 
de Asistenţă Socială, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi 
şi o va aduce la cunostinţă publică. 

i, 

' . 

. ' 
. . >- • ,- :.. . . ;1 ~ ., :,,, '. ;,"i: . ,. ,~ . 

rPREşEDJNTE DE şEOm*,;.. , 



Anexă la Regulamentul de acordare a premiului financiar 

Nr. ______ I ____ _ 

DOMNULE DIRECTOR EXECUTIV, 

Subsemnatul! a, _____________________ ___ în calitate 

de _ ______________ cu domiciliul în municipiul Braila, 

str. ____________ _ nr . ___ , Bl. ___ _ Sc. ____ , Ap . __ , 

prin prezenta vă aduc la cunoştinţă faptul că am împlinit 100 de ani şi solicit acordarea 

premiului financiar . 

Subsemnatul(a) prin prezenta declar că am fost 
informat(ă) că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea 
atribuţiilor legale ale instituţiei şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
solicitarea de informaţii de la alte instituţii în vederea acordării premiului financiar. 

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din cererea depusă şi din actele anexate la aceasta, 
vor fi prelucrate de Direcţia de Asistenţă Socială Brăila 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. 

Te lefon : ________ _ 

Vă mulţumim! 

Data, 

~ - . ,. 
;- ': "! . '.: • 

_ .~_.-.- ...... . _ ...... -.- .... - ....... .. _- ~ 

I ... _":f_.-.. ..... - _ .... 'Y .... -~I\I =A 

. Semnătură 



, COllsifiu( Loca( 'Jl'lu llicipa( rBrăi(a 

CDirectia de Asistentă , , 
Socială 

BIROUL AJUTOARE DE URGENŢĂ 
Nr. 27642/01.11.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

:]3di i(n, S I.rtu(n ~S'c(lfi,(OI; fi r. 04 

( w{ jisrnf: lj ijl'114~ 

'7d. 02JY 62!J322 /'/~L( l)2J9 fi 1·1/ i·1 
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DE ACORD 
VICEP~~R, 

DOINITAj.~ 

Privind: aprobarea reguLamentuLui de acordare a unui premiu persoaneLor cu vârsta egaLă 

sau mai mare de 100 ani (persoane centenare) 

ConsiliuL LocaL MunicipaL Brăila prin Direcţia de Asistenţă SociaLă acordă premii în vaLoare 

de 500 lei persoaneLor cu vârsta egală sau mai mare de 100 ani (persoane centenare) în 

baza punctuLui VII din Anexa nr. 1 La Hotărârea ConsiliuLui LocaL MunicipaL Brăila nr. 

375/31.08.2017 privind stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoareLor de 

urgenţă , aLteLe decât ceLe stabilite de art . 28 din Legea nr.416/2001 privind venituL 

minim garantat, ambeLe cu modificările şi compLetările uLterioare. 

Fondurile necesare pentru pLata premiuLui se suportă din bugetuL LocaL, cap. 6802, Titlu IX -

Asistenţa SociaLă - 57.02.01, premiuL se acordă în bani prin Direcţia de Asistenţă SociaLă din 

cadruL Consiliului LocaL Municipal. 

ProiectuL de hotărâre îşi găseşte motivaţia în faptuL că, de La data adoptării hotărârii, 

respectiv anuL 2017, care reglementa acordarea acestui premiu, rata infLaţiei a crescut 

până La 13,76% La sfârşituL Lunii aprilie a anuLui curent, inflaţia fiind pe o traiectorie 

ascendentă încă din toamna anuLui 2021, precum şi contextuL economic creat de pandemia 

de COVID-19 au determinat creşterea preţurilor La aLimenteLe de bază, medicamente sau 

tratamente de speciaLitate, categorii de cheLtuieLi prioritare pentru persoanele vârstnice 

beneficiare aLe acestui tip de premiu. 

ProiectuL de hotărâre pe care îL înaintăm, propune încetarea prevederilor punctuLui VII din 

Anexa nr. 1 La H.C.L.M. nr. 375/2017, proiect ce constă în ajustarea sumeLor acordate cu 

titlu de premiu şi departajarea ajutoareLor de urgenţă acordate beneficiarilor afLaţi în 

stare de necesitate de premiuL acordat persoanelor centenare. 

Faţă de ceLe prezentate propunem: 

. încetarea prevederilor punctuLui VII din Anexa nr. 1 La Hotărârea ConsiliuLui LocaL 

~Aun jcipaL Brăila nr. 375/31.08.2017 privind stabilirea situaţiilor care motivează acordarea 
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ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, ambele cu modificările şi completările ulterioare, prin 

excluderea premiului acordat persoanelor centenare din categoria ajutoarelor de urgenţă şi 

adoptarea unei noi hotărâri privind acordarea premiului persoanelor cu vârsta egală sau 

mai mare de 100 ani (persoane centenare) . 

. majorarea cuantumului premiului financiar în sumă de 1.000 lei. 

Întocmit: ~ 

Vâlcu Elena Gabriela . şef birou ( / 

2/ 2 



~ COllsifill{ Loca{Mullicipa{([JrMa 

eDirectia ele Asistentă , , 
(J:> r liil'il . Strada ,1)("olil(Jr , nr. (i4 

C".f/i:W;,If: 15i51-1iS 
qi:f. "0239 629322 / 'FLI.(0239 61·117-/ 

I~r. 27642/01.11.2022 

SociaLă !i'L:cn'/ (1 rÎn l @tfas6rai(iI./'II / '/I ' / ltw. ,{ashrai(a. ro 

Opt~rator ((e ((111(' CII ( (/larlpl' I'CI:~()IIt1( 1 S8J6 

BIROUL AJUTOARE DE URGENŢĂ I F i:~IÂ-;:iA-;:umciP!ULUl FJJU_u-:A 
REGiSTRATURA GENERALA 

35t;;):J 
NR . ~~~~~~~----~--

ZIUA 1((, LUNA_x;_AN~n 
Către: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI BRAILA 

Piaţa Independenţei, nr. 1 

Ref. La: anunţ privind supunerea în dezbatere pubLică a proiectuLui de hotărâre a ConsiliuLui 

LocaL MunicipaL Brăila referitor La "Aprobarea reguLamentuLui de acordare a unui premiu 

persoaneLor cu vârsta egaLă sau mai mare de 100 ani (persoane centenare)" 

Stimate DomnuLe Primar, 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionaLă 

în administraţia pubLică, repubLicată , vă transmitem aLăturat anunţuL în vederea supunerii 

dezbaterii pubLice a proiectuLui de hotărâre a ConsiliuLui LocaL MunicipaL Brăila referitor La 

"Aprobarea reguLamentuLui de acordare a unui premiu persoaneLor cu vârsta egaLă sau mai 

mare de 100 ani (persoane centenare)", precum şi proiectuL de hotărâre . 

DIRECTOR EX~. 
NicoL~a' Mihael a Oancea 

(- . 
~'i',A' :,~ .• " 

'-r .. ~ 
:1 

J • Întocmit: 

Vâlcu ELena GabrieLa, şef birou 

2 ex. 
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, COlIsi{ill{ Loca{ 'Jvfll llicipa{ (JJrăi{a 

CDirectia cre Asistentă , , 
Socială 

BIROUL AJUTOARE DE URGENŢĂ 

Nr. 27646/01.11.2022 

ANUNŢ 

rB râifn. s r rada SC(1(j((') / ~ 111: 64 

COI(jiJ((/f: 15i5247l? 
·rer 0239 fi29322 / '1~ I.t (J:!J9 6.1 4/1-1 
.\w'rc(lI ti ,ll@dtu"/i/i/"{(' .r,J / fIlfl.' fI '.d.JSliraifil. ro 

0p"'i/wr (ff: ({"t i.' CII (aractC/' per.sollll{ J,~SJ6 

În temeiul prevederilor art . 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, Direcţia de Asistenţă Socială Brăila supune dezbaterii 
publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la "Aprobarea 
regulamentului de acordare a unui premiu persoanelor cu vârsta egală sau mai mare de 100 
ani (persoane centenare)". 
Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la proiectul de act normative supus dezbaterii 
publice pot fi transmise în scris pe adresa Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, str. Şcolilor, 
nr. 64, fax - 0239614174 sau la adresa de e-mail secretariat@dasbraila.ro, până la data de 
23.12.2022. 
Persoana desemnată să primească propunerile, sugestiile şi opiniile este doamna Vâlcu Elena 
Gabriela . 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat de către cei interesaţi la sediul Direcţiei de Asistenţă 
Socială, str. Şcolilor nr. 64, camera 1 şi pe pagina de web www.primariabr.ro secţiunea 
Transparenţă decizională - consultare online. 

Întocmit: 

Vâlcu Elena Gabriela, şef birou 0~-

.•.. 

" i ., 
,.; ...... 

1 ex. 




