
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                          PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                               AVIZEAZĂ 
Nr.: 115/06.02.2017                          pentru legalitate 
                              Secretarul Sectorului 6, 
                                               Demirel Spiridon  
 

                                                                                  
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Văzând Raportul de specialitate 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 nr. 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 alin. (2), alin. (4) şi alin. (5) ale art. 28 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; 

În temeiul dispoziţiilor 45 alin. (2) lit. a) , precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi 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 lista cu situaţiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor de 
urgenţă 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 lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutoarelor de urgenţă 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. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. Sector 6                 
nr. 197/29.09.2016 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3. (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, 
 
                        Spiridon Demirel 
 
 
 
                                                                                      
Nr.: 
Data:                              



 
 
                                  

 
 
 
 

 RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
În conformitate cu prevederile art.2 din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale ”Sistemul 

naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, 
reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de societatea civilă 
intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor 
care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori 
comunităţilor.”  
 De asemenea, art.28 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare menţionează că ”Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă 
familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, 
accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local.” 
 Ţinând cont de prevederile Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, 
componentă importantă în atingerea obiectivului asumat de România în contextul Strategiei Europa 
2020, care vizează, printre alte scopuri declarate, ţintirea mai eficientă a celor mai sărace persoane, 
prin reaşezarea pragurilor de venit. 
 De asemenea se constată necesitatea raţionalizării cheltuielilor publice, ţinând cont de faptul că 
statul este protectorul banului public în toate situaţiile pe care le reglementează. 
 Ca urmare a celor menţionate mai sus, considerăm oportună aprobarea unei hotărâri de consiliu 
cu privire la acordarea ajutorelor de urgenţă din fonduri provenite de la bugetul local, prin 
raţionalizarea cheltuielilor publice, în baza bugetului prevăzut în proiectul de hotărâre şi acordarea 
acestor ajutoare de urgenţă acelor persoane aflate efectiv în situaţie de dificultate. 
         

Având în vedere prevederile legale menţionate, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6 al municipiului Bucureşti prezentul proiect de hotărâre. 
 
 

 

DIRECTOR GENERAL, 
GABRIELA SCHMUTZER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

Prin Raportul de specialitate întocmit de către Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine aprobarea unor 

măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor  Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.  

În conformitate cu prevederile  alin. (2),  alin. (4) şi alin. (5) ale art. 28 din Legea 

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

coroborate cu prevederile 45 alin. (2) lit. a) , precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi 

n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 

stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii               

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

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


