
 
 

BIROU MONITORIZARE CANTINE SOCIALE 

 

I N F O R M A R E 

Privind:   punerea în  aplicare a prevederilor HCLM nr.122/30.03.2018 prin care s-a aprobat 

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul local al municipiului Brăila.  

 

Condițiile de acordare a serviciului social de masă la cantina socială sunt reglementate de  

Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social. Pot beneficia de serviciile cantinelor de 

ajutor social următoarele categorii de persoane: 

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net 

mediu lunar pe o persoană în întreţinere este de până la 142 de lei; 

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile 

legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani respectiv 26 de ani în 

cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în 

situaţia prevăzută la lit. a); 

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în 

condiţiile legii şi al căror venit este de până la 142 de lei; 

d) pensionarii; 

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele 

situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri; 

f) invalizii şi bolnavii cronici; 

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri beneficiază de servicii sociale pe o 

perioadă de cel mult 90 de zile pe an. 

Serviciile sociale care sunt prestate beneficiarilor sunt următoarele : 

a) pregătirea și servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina, în limita alocației 

de hrană prevăzute de reglementările legale, respectiv 12 lei/zi/persoană. 

b) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la 

domiciliu. 



Serviciile sociale de masă la cantina socială se distribuie gratuit  persoanelor care nu au 

venituri sau ale căror venituri sunt sub 142 de lei/persoană.  

Pentru persoanele care realizează venituri  lunare  nete mai mari de 142 lei/persoană/lună 

serviciile sociale se distribuie contracost, cu plata unei contribuții lunare de 30% din aceste 

venituri. Venitul net lunar al persoanei care beneficiază contracost de serviciul social 

reprezintă totalitatea veniturilor realizate în condițiile legii, indiferent de sursa de 

proveniență.   

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure care solicita 

acordarea  serviciilor sociale de cantina nu se iau in  calcul : 

– alocația pentru susținerea familei; 

– bugetul personal complementar; 

– bursele de studii si bursele sociale precum și sprijinul financiar “Bani de liceu”; 

– ajutorul social. 

Pentru familiile care beneficiază de serviciile sociale de cantină, care au în întretinere și 

îngrijire copii şi care beneficiază de ajutor social şi/sau de alocație pentru sustinerea 

familei, la stabilirea venitului net lunar al familiei  nu se ia in calcul cuantumul alocatiei de 

stat pentru copii precum şi sumele încasate pentru minori conform prevederilor H.G 

nr.904/2014 şi ale Legii nr.272/2004. 

Pentru familiile care beneficiază de serviciile sociale de cantină, care au în întretinere și 

îngrijire copii şi care nu beneficiază de ajutor social şi/sau de alocație pentru sustinerea 

familei, la stabilirea venitului net lunar al familiei se ia in calcul cuantumul alocatiei de stat 

pentru copii, respectiv 84 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani și  200 

lei pentru copii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani precum şi sumele 

încasate pentru minori conform prevederilor H.G nr.904/2014 şi ale Legii nr.272/2004. 

În vederea acordării serviciilor sociale de masă la cantină, solicitantul trebuie sa depună o 

cerere-declarație pe proprie răspundere  în format tipizat  la sediul Direcției de Asistență 

Socială Brăila din Bld. Alexandru Ioan Cuza nr.134. 

Cererea este însoțită de actele privind identitatea și componența familiei și veniturile 

realizate. Existenţa oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se 

menţionează în cererea persoanei care solicită serviciul social.  
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