
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL TURDA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E A  NR. 105

din data de 26.04.2018

privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia 
Zilei Veteranilor de Război şi a activităţilor incluse în Programul de manifestări 

aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.04.2018;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea unor beneficii 
sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a 
activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la 
Primul Război Mondial, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, 
domnul Cristian Octavian Matei;

Având in vedere raportul de specialitate nr. 2675/16.04.2018 al Serviciului 
Public de Asistenta Sociala Turda privind aprobarea unor beneficii sociale pentru 
veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război;

Având in vedere adresa nr. 2675 din 16.04.2018, prin care Ministerul Apărării 
Naţionale -  Direcţia calităţii vieţii personalului, solicită luarea unor măsuri de sprijin 
social pentru veteranii de război de pe raza municipiului Turda;

Luând în considerare faptul ca la nivelul municipiului Turda există un număr 
de 12 de veterani de război, menţionaţi în tabelul anexat;

Conform prevederilor Legii nr. 44/1998 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 292/2011, ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si 
combaterea marginalizarii sociale, ale Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice;

Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 1, pentru buget-finanţe, 
prognoze economice, investiţii şi nr. 4 pentru muncă şi protecţie socială, protecţia 
copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi, ale 
Consiliului Local al municipiului Turda;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 6, lit. a, pct. 2, ale art. 45, alin. 1, 
alin. 6, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă acordarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu 
ocazia Zilei Veteranilor de Război, precum şi a activităţilor incluse în Programul de 
manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial menţionaţi în 
tabelul anexat prezentei hotărâri, în sumă de 1000 lei/persoană.



Art. 2. Ajutoarele băneşti prevăzute la art. 1, in valoare de 12.000 lei, se vor 
acorda în baza documentelor doveditoare, din bugetul local al Municipiului Turda.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului 
municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Eonomice şi Serviciului 
Public de Asistenţă Socială Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la 
cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina 
de internet www.primariaturda.ro.

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL municipiului TURDA, 

Jr. Paula Letit/aLMic

VOTURI, pentru 16
împotrivă 3 
abţineri 2

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. 
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

http://www.primariaturda.ro
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Având in vedere Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale 
invalizilor si văduvelor de război, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 
privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, H.G. nr 886/2000 privind grila de evaluare a 
nevoilor persoanelor vârstnice ; Legea asistentei sociale nr. 292 din 20 decembrie 2011; Legea nr. 
116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.

Luând in considerare faptul ca la nivelul municipiului Turda sunt inregistrati un număr de 12 
veterani de război, menţionaţi in tabelul anexat.

Autorităţile administraţiei publice locale din Municipiul Turda au manifestat întotdeauna preocupări 
reale pentru aceste categorii de cetateni care se afla in dificultate din cauza vârstei înaintate sau a 
stării de sanatate, pentru asigurarea unui trai decent, respect si recunoştinţa ce li se cuvine.
Astfel, la nivelul Municipiului Turda sunt derulate programe al căror obiectiv este sa contribuie, 
prin intermediul serviciilor sociale oferite, la imbunatatirea calitatii vieţii persoanelor vârstnice, prin 
crearea condiţiilor necesare atingerii unui anumit grad de autonomie si prin prevenirea 
marginalizarii si excluderii sociale.
Sprijinul acordat de către autoritatea locala persoanelor vârstnice se concretizează prin oferirea de 
servicii socio-medicale si acordarea de facilitaţi prin beneficii sociale, in conformitate cu legislaţia 
in vigoare.

Având in vedere cele menţionate, propunem Consiliului Local al Municipiului Turda spre aprobare 
următoarele:

a) acordarea de beneficii sociale, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, , sărbătorită in data de 29 
aprilie, in cuantum de 1.000 ron/ persoana, pentru persoanele din tabelul anexat , valoarea totala a 
acestor beneficii sociale fiind de 12000 ron.
b) asigurarea din bugetul local al mun. Turda a fondurilor necesare in vederea acordării beneficiilor 
sociale prevăzute la lit.a ) .
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EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere adresa prin care Ministerul Apărării Nationale-Directia calitatii vieţii 
personalului, solicita luarea unor masuri de sprijin social pentru veteranii de război de pe raza 
municipiului Turda, avand in vedere varsta inaintata, starea de sanatate precara si recunostiinta care 
li se cuvine.

Luând in considerare faptul ca la nivelul municipiului Turda sunt inregistrati un număr de 12 
veterani de război, menţionaţi in tabelul anexat.

Cu ocazia Zilei de 29 Aprilie -Ziua Veteranilor de Război, precum si a activitatilor incluse in 
Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial, apreciez ca ar fi 
binevenite unele masuri de sprijin social pentru venerabilii veterani de război.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele 
drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, cu modificările si completările ulterioare , Legea 
292/2011 cu modificările si completările ulterioare, Legea 116/2002 privind prevenirea si 
combaterea marginalizarii sociale, Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, 
serviciile acordate se pot concretiza sub forma ajutoarelor materiale, băneşti, alimente.

Fata de cele prezentate se impune aprobarea proiectului de hotarare prin care se aproba unele 
masuri de sprijin social—ajutoare băneşti— constând in acordarea sumei de 1000 ron/persoana , 
pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Razboi-29 aprilie, precum si al activitatilor 
incluse in Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial .
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TABEL CU VETERANI DE RĂZBOI

Jud. Data naşterii Nume prenume Localitate
CLUJ 22-Jan-21 PALACEAN VASILE TURDA
CLUJ 7-M ay-22 COCAN SIM IO N TURDA
CLUJ 26-Feb-22 SALAGEAN SIMION TURDA
CLUJ 27-Nov-20 GIURGIU 1. IOAN TURDA
CLUJ 28-Jul-23 SABAU A. NICULAE TURDA
CLUJ 6-Jan-22 NEMEŞ EM IL OTTO TURDA
CLUJ 7-Nov-25 BORTES S.TEODOR TURDA
CLUJ 12-Oct-26 G H IRCA G . VALERIU TURDA
CLUJ 14-Nov-21 HOKA M. IOAN TURDA
CLUJ 4-Jul-28 POPA A. VASILE AVRAM TURDA
CLUJ 31-Jan-25 BU CU RA. CORNEL IOSIF TURDA
CLUJ 8-Aug-18 PUIU NICODIM TURDA


