
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                       PROIECT CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                AVIZEAZĂ S.T.: 747/22.11.2017                             pentru legalitate                          Secretarul Sectorului 6,                                          Demirel Spiridon  HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2018 pentru aplicarea 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 rapoartele 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 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; 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 2018, 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 în anul 2018, 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. 63/23.02.2017 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 ȘEDINŢĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                           pentru legalitate                                                                                                                                               Secretarul Sectorului 6,                                                                                                                                                                                Demirel Spiridon  Nr.: Data: 



   RAPORT DE SPECIALITATE  În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale ”Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și de societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.”  Potrivit prevederilor art. 28 alin. (2), (4) şi (5) din Legea nr. 416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare: “(2) 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. (4) În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea. (5) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de primari, prevăzut la alin. (2), precum şi ajutoarele prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul local.” Având în vedere modificările actuale și viitoare ale Codului Fiscal, care se vor răsfrânge asupra cuantumului contribuției de asigurări sociale de sănătate suportată de către persoanele fără venit, care doresc să beneficieze de asigurare socială de sănătate; Având în vedere faptul că în cursul anului 2017 s-a acordat doar un singur ajutor de urgență pentru achitarea contribuției asigurărilor de sănătate; Ținând cont de faptul că persoanele fără venit pot devein beneficiare de ajutor social, în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, obținând astfel dreptul la asigurare socială de sănătate, recomandăm, pentru anul 2018, scoaterea din Lista cu situațiile deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență a ajutorului de urgență de până la 500 lei, pentru achitarea contribuției asigurărilor de sănătate. Precizăm faptul că celelalte tipuri de ajutoare de urgență, prevăzute în Lista cu situațiile deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență, rămân neschimbate în sensul menținerii condițiilor de acordare și a sumelor prevăzute de la bugetul local pentru fiecare tip de ajutor de urgență. În urma modificării operate în Lista cu situațiile deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență, bugetul acordat în anul 2018 va fi redus de la suma de 93.000 lei la suma de 87.000 lei, în scopul raționalizării cheltuielilor publice.  Pentru considerentele de mai sus, s-a elaborat, pentru anul 2018, prezentul Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.   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 anul 2018 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 al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2018 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.     PRIMAR, Gabriel Mutu 


