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RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind modificarea  

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 
CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL OR ĂȘTIE 

aprobat prin HCL nr. 158/2020 
  
 

În şedinţa Consiliului local al municipiului Orăştie din data de 30 decembrie 2020 a 
fost adoptată HCL nr. 158/2020, prin care s-a  aprobat Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Orăștie aflat în subordinea Direcției Publice de 
Asistenţă Socială a Municipiului Orăştie. 

Ţinând cont de adoptarea hotărârii de consiliu local nr. 204/2021 privind stabilirea 
unor condiții pentru beneficiarii de hrană de la Cantina de Ajutor Social, se impune 
modificarea  Art.6,  alin. (2) din  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de 
Ajutor Social, care va avea următorul cuprins :  

”(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. g) beneficiază de serviciile cantinelor de 
ajutor social, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe 
an și ale HCL nr. 204/2021: 

 Art.1 : Persoanele care beneficiază de serviciile Cantinei de Ajutor Social Orăştie vor 
presta un număr de ore pentru activități gospodăreşti pe raza municipiului Orăştie. 

Art.2 : Numărul de ore se stabileşte cu următoarea formulă de calcul : 
 
                  Nr. mediu de ore lunar x Nr. Porții x Valoarea unei porții de hrană/lună  
Nr. ore = ───────────────────────────────────────── 
                                                 Salariul minim brut pe țară 
 
Art.3 : Orele vor fi prestate de următoarele categorii de persoane, după cum urmează : 

a. Persoana singură aptă de muncă va presta numărul de ore rezultat din formula de calcul; dacă 
persoana este beneficiară de ajutor social, orele de muncă se cumulează; 

b. Părintele/reprezentantul legal apt de muncă, unic întreținător al unei familii cu un copil cu 
vârsta de peste 7 ani, va presta numărul de ore rezultat din formula de calcul; 

c. Părintele/reprezentantul legal apt de muncă, unic întreținător al unei familii cu doi sau mai 
mulți copii cu vârstele de peste 7 ani, va presta numărul de ore rezultat din formula de calcul, 
până la limita de 75 % din numărul de ore lunar. 

Art.4  :  Familiile cu ambii părinți apți de  muncă, având copii  cu vârsta  de peste 7  
ani, vor presta numărul de ore rezultat din formula de calcul, cu respectarea art.3, alin. c); 
orele de muncă pot fi prestate de un părinte sau de ambii părinți. 

Art.5 : Pentru persoanele beneficiare de ajutor social şi de mâncare de la cantina 
socială, numărul de ore prestate cumulativ, nu vor depăşi 80% din numărul de ore lunar. 

Art.6 : Persoanele îndreptățite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social și 
care realizează venituri care se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană 
singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, vor beneficia de serviciile cantinei de 
ajutor social gratis.” 

 
 
 
 
 



 Aşa cum rezultă din prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
consiliul local exercită atribuții în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor  publice de interes local şi ale societăţilor comerciale 
şi regiilor autonome de interes local. 

 Urmare a celor susmenționate, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Cantinei 
de Ajutor Social se va modifica conform celor expuse, şi astfel se impune adoptarea unei 
hotărâri de consiliu local în acest sens.  
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