
 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                           PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                                                                       
S.T. 1107/20.12.2019 

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2020 pentru aplicarea prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/28394/20.12.2019 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local 
Sector 6; 
 Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada     
2019-2023; 
- 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
- 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. A/31216/22.11.2019 a Serviciului Ajutor Social; 

În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă în anul 2020, 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 2020, 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 General al Sectorului 6. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                   AVIZEAZĂ 
                                                                              pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.a)   
                   din O.U.G. nr. 57/2019                                            
                                                                                     Secretarul General Al Sectorului 6, 
                                                          
                                                                                                     Demirel Spiridon  
 
 
Nr. 
Data: 



 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Prin promulgarea Legii nr.215/2018, Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 
septembrie 2015, se modifică şi se completează, după cum urmează: 
      “Art.12  
(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri 

sau emit dispoziții, după caz, privitoare la : 
m) acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure care 

au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat în plată pe 

membru de familie, denumite în continuare ajutoare lunare, în vederea plății serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare în condițiile art.121; 

n) asigurarea, din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite, a fondurilor 

necesare pentru plata valorii totale sau unei părți din cheltuielile realizate pentru 

branșarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, pentru familiile și 

persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe 

țară garantat la plată pe membru de familie, în condițiile art.122.” 

 
Ținând cont de faptul că la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a 

Municipiului București se derulează deja un program referitor la acordarea scutirii de la plata 
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pentru persoane singure/familii cu dificultăți 
financiare, cu domiciliul legal situat pe raza Municipiului București, al căror venit net pe 
membru de familie/persoană singură este de până la 658 lei inclusiv;  

Totodată, având în vedere faptul că, pentru acordarea ajutorului lunar pot fi utilizate 
procentele şi limitele de venituri prevăzute, pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu energie 
termică, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială 
în perioada sezonului rece, respectiv pentru persoanele singure limita de venit este de 1082 lei, 
iar pentru familii limita este de 786 lei; 

Având în vedere că ajutoarele lunare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. m) se acordă în 
funcţie de veniturile lunare ale persoanei singure/familiei, prin compensarea procentuală a 
contravalorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în limita unui consum de apă, 
respectiv a unei cantităţi de apă uzată evacuată la reţeaua de canalizare de 75 l/persoană/zi, 
rezultând un calcul maxim al ajutorului lunar, la costurile actuale ale serviciilor de apă potabilă 
și canalizare, de 13,95 lei/lună pentru o persoană singură; 

Considerăm faptul că nu se justifică acordarea de ajutoare lunare, de la bugetul local, în 
vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare utilizatorilor casnici individuali, 
persoane fizice, prin compensarea contravalorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 
persoanelor singure și familiilor al căror venituri se situează între 658 lei și 786 lei, respectiv 
1082 lei, ajutorul lunar fiind de aproximativ 1 leu/lună/persoană. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Totodată, ținând cont de prevederile art.28 alin.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare: ”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.”;  

Luând în considerare prevederile art. 122 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare nr.241/2006:”Cuantumul sumelor acordate, perioada de implementare, numărul 
estimat de beneficiari, condiţiile şi modalitatea de decontare a cheltuielilor realizate pentru 
branşarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc prin hotărâre a 
autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale.", 

Considerăm că este oportună introducerea unui nou tip de ajutor de urgență, care să 

răspundă nevoilor populației, care nu este încă racordată/branșată la sistemul de alimentare cu 

apă și canalizare și care are media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe 

țară garantat în plată pe membru de familie. 

 

 Precizăm faptul că este necesară totodată și o creștere a limitei de buget pentru anul 
2020, având în vedere faptul că s-a introdus o nou tip de ajutor de urgență, iar prin prezentul 
proiect de hotărâre se prevede o creștere a cuantumului ajutorului de urgență acordat pentru 
situații de necesitate de la 1500 lei la 2000 lei, precum și o modificare a numărului de beneficiari 
pentru care se acordă aceste tipuri de ajutoare, prin mărirea acestuia, ținând cont de situația 
statistică cu privire la acordarea celorlalte tipuri de ajutoare de urgență, pentru ultimii doi ani:  

Tip ajutor de urgență Nr. beneficiari 
în anul 2018 

Nr. beneficiari 
în anul 2019 

Ajutor de urgență pentru situații de necesitate 1 1 

Ajutor de urgență pentru acoperirea unor cheltuieli cu 
înmormântarea 

7 13 

Ajutor de urgență pentru probleme medicale 11 16 

Ajutor de urgență pentru acoperirea unor debite către 
furnizori 

3 6 

 

Ținând cont de cele menționate mai sus, considerăm oportună aprobarea unei hotărâri de 
consiliu cu privire la acordarea ajutoarelor de urgență din fonduri provenite de la bugetul local. 

 
 

Director General, 
Gabriela Schmutzer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 

Prin Raportul de specialitate nr. D/28394/20.12.2019 întocmit de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, se susţine aprobarea unor măsuri organizatorice în anul 2020 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 2020 pentru 

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

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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