
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                   PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                         AVIZEAZĂ 
S.T. 796/15.11.2018                                 pentru legalitate 
                  Secretarul Sectorului 6 
                                    Demirel Spiridon 

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2019 pentru aplicarea prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/24345/15.11.2018 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului    
Sectorului 6; 

Luând în considerare raportele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local 
Sector 6; 
 Având în vedere: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – 
Bucureşti 2011 – 2018; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
- Prevederile art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii         
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Nota de Fundamentare nr. D/24096/12.11.2018 a Serviciului Ajutor Social; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă în anul 2019, lista cu situațiile considerate deosebite pentru 
acordarea ajutoarelor de urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă în anul 2019, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutoarelor 
de urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   pentru legalitate                                    
                                                                                                             Secretarul Sectorului 6, 
 
          

                Demirel Spiridon 
 
Nr.: 
Data: 



 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Conform prevederilor art.28 alin.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare ”Primarii pot acordaajutoare de 

urgenţăfamiliilorşipersoanelor care se aflăînsituaţii de necesitatecauzate de calamităţinaturale, 

incendii, accidente, precumşipentrualtesituaţiideosebite, stabiliteprinhotărâre a consiliului 

local.” 
Având în vedere faptul că veniturile pupulației s-au modificat, în sensul creşterii 

acestora, iar persoanele cu venituri încă reduse n-ar mai putea accesa aceste tipuri de ajutoare, 
considerăm necesară mărirea limitelor de venit pentru ajutorul de urgență pentru probleme 
medicale şi pentru ajutorul de urgență pentru acoperirea unor debite către furnizorii de utilități, 
pentru familii, de la 600 lei pe membru de familie la 800 lei, iar pentru persoana singură de la 
800 lei la 1000 lei. 

Totodată, ținând cont de faptul că persoanele care se află în situații de necesitate, cauzate 
de calamități naturale, incendii, accidente, persoanele care s-au ocupat de cheltuielile cu 
înmormântarea, precum şi persoanele care au diferite probleme medicale se confruntă cu costuri 
ridicate ale materialelor de construcții, ale produselor funerare, respectiv ale dispozitivelor 
medicale, considerăm necesară creşterea sumei ajutorului de urgență acordat în situațiile anterior 
menționate. 
 Precizăm faptul că nu este necesară o creştere a limitei de buget pentru anul 2019, ci doar 
o ajustare a numărului de beneficiari pentru care se acordă aceste tipuri de ajutoare, prin 
micşorarea acestuia, ținând cont de situația statistică cu privire la acordarea acestor tipuri de 
ajutoare de urgență pentru ultimii doi ani:  

Tip ajutor de urgență Nr. 
beneficiariînanul 
2017 

Nr. 
beneficiariînanul 
2018 

Ajutor de urgențăpentrusituații de necesitate 0 1 

Ajutor de urgențăpentruacoperireaunorcheltuieli cu 
înmormântarea 

6 7 

Ajutor de urgențăpentruproblememedicale 7 11 

Ajutor de urgențăpentruacoperireaunordebitecătrefurnizori 7 3 

  

Ținând cont de cele menționate mai sus, considerăm oportună raționalizarea cheltuielilor 
şi încadrarea în limita de buget aprobată pentru anul anterior, având în vedere şi facilitarea 
accesului în continuare a populației aflată în risc de marginalizare socială la aceste tipuri de 
ajutoare de urgență. 

Pentruconsiderentele de maisus, s-aelaborat, pentruanul2019,prezentulProiectde 
hotărâreprivindstabilireaunormăsuriorganizatoriceînvedereaaplicăriiprevederilorLegii 
nr.416/2001 privindvenitul minim garantat, cu modificărileşicompletărileulterioare. 

 
 

Director General, 
Gabriela Schmutzer 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

Prin Raportul de specialitate nr. D/24345/15.11.2018, întocmit de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, se susţine aprobarea unor măsuri organizatorice în anul 2019 pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2)  şi alin. (4) din Legea           

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, proiectul 

de hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2019 pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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