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HOTĂRÂRE 
privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul 

 pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul  
pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. D/7706/31.03.2020 al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 
al Municipiului București;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României, precum și Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19; 

Ținând cont de prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), din O.U.G.                 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență, din Fondul special constituit la nivelul 
Sectorului 6 al Municipiului București, pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul 
pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei 
create de răspândirea COVID-19, pe perioada stării de urgență. 

Art. 2. Se aprobă Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență pentru persoanele 
prevăzute la Art. 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin 
grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                           AVIZEAZĂ                                                   

                                                     pentru legalitate conform art. 243 alin. (1) lit. a) 
                                                                                             din O.U.G. nr. 57/2019 

                                                                             Secretarul General al Sectorului 6 
 
 

                                                                             Demirel Spiridon 
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Data:  
 



 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea proiectului de Hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru 

familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului 
București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-

19, pe perioada decretată ca stare de urgență 
 
 
            Ținând cont de prevederile art.28 alin. (2) din Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr.50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările și completările ulterioare, care menționează faptul că ”Primarii pot acorda ajutoare 
de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități 
naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite, stabilite prin hotărâre a 
consiliului local.”; 
          Conform prevederilor Decretului nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României, precum și conform prevederilor Ordonanței militare nr.2/21.03.2020 privind 
măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 
         În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 se 
înregistrează numeroase solicitări privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile sau 
pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, pe perioada 
decretată ca stare de urgență se impune necesitatea reglementării acestor situații     într-un act 
care să cuprindă etapele necesare acordării unor ajutoare de urgență acestor familii sau 
persoane singure. 
         Având în vedere cele mai sus menționate și ținând cont că Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6 este instituția competență să efectueze demersurile necesare 
în vederea soluționării cererilor, vă înaintăm spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind 
acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza 
Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create 
de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență. 
 

 
 

Director General 
Gabriela SCHMUTZER 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

                                               

 



 

 

 

 

 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 

            Văzând Raportul de specialitate nr.  D/7706/31.03.2020 al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 
 Ținând cont de prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 50/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, care menționează faptul 
că ”Primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de 
necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații 
deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local.”; 
          Conform prevederilor Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României, precum și conform prevederilor Ordonanței militare nr. 
2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 
         Ținând cont că în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 6 se înregistrează numeroase solicitări privind acordarea unor ajutoare de urgență 
pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al 
Municipiului București, pe perioada decretată ca stare de urgență se impune necesitatea 
reglementării acestor situații  într-un act care să cuprindă etapele necesare acordării unor 
ajutoare de urgență acestor familii sau persoane singure.               
        Având în vedere cele mai sus menționate supun spre dezbatere și aprobare Consiliului 
Local al Sectorului 6 al Municipiului București proiectul de hotărâre privind acordarea 
ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza 
Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei 
create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență. 
 
 

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 

 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


