
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 650/09.12.2021 
privind stabilirea unor măsuri organizatorice, în anul 2022, pentru aplicarea prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 
 
Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare             

nr. D/20735/12.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 
și Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ                    
nr. ……/……………, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local                       
al Sectorului  6 nr. ……. , nr............și nr. ……..;         

Având în vedere: 
- H.C.L. al Sectorului 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) și alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările și 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 și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1)     
lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019                       
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

  Art. 1. (1) Se aprobă, în anul 2022, lista cu situațiile considerate deosebite și condițiile 
de eligibilitate pentru acordarea ajutoarelor de urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și 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 urgență 
prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
ulterioare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 (3) Se aprobă acordarea, în limita sumei de 120.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 
al Municipiului București, a ajutoarelor de urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 3,                    
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. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă                     
în termenul prevăzut de lege. 
 
INIȚIATOR PROIECT,                                                                   AVIZEAZĂ 

        PRIMAR,                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
   CIPRIAN CIUCU                                                                     din O.U.G. nr. 57/2019 

                                                                                      Secretarul general al Sectorului 6,                            
                                                                                                          Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

 

Conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ”Primarii pot dispune 

acordarea de ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care                

se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, 

epidemii, epizootii, precum şi pentru alte situaţii deosebite care pot duce la apariţia sau 

sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în ţară sau străinătate, 

stabilite prin hotărâre a consiliului local, care va cuprinde procedura și/sau condiţiile 

de acordare.”; 

Având în vedere nota de fundamentare nr. D/20735/12.11.2021, întocmită                 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, prin care                 

se propune acordarea de la bugetul local al Sectorului 6, în limita sumei de 120.000 lei, 

în anul 2022, a ajutoarelor de urgenţă, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ca măsură                 

de prevenire şi combatere a marginalizării sociale; 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. p)               
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul 
de hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice, în anul 2022, pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 

 

 



 

 
 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

 
Conform prevederilor art. 28 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările și completările ulterioare ”Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgenţă, 

în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de 

calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi pentru alte situaţii deosebite 

care pot duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în țară 

sau străinătate, stabilite prin hotărâre a consiliului local, care va cuprinde procedura și/sau 

condițiile de acordare.” 
Conform prevederilor art.28 alin.(2) din Legea nr.416/2001 ”Propunerea de acordare a 

ajutoarelor de urgență are la bază cererea și declarația pe propria răspundere a unui membru de 
familie sau a persoanei singure, precum și ancheta socială prin care se certifică existența situațiilor 
de necesitate ori, după caz, a situațiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.” 

 Conform prevederilor art.28 alin.(3) din Legea nr.416/2001 ”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,” 

Conform prevederilor art.28 alin.(4) din Legea nr.416/2001 ”Ajutoarele de urgență acordate 
în temeiul alin.(1) nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistență socială acordate de 
la bugetul local.” 

Având în vedere faptul că pentru anul 2021, ne-am încadrat în limita de buget aprobată, 
conform Situației ajutoarelor de urgență acordate în anul 2021*, menținem și pentru anul 2022 
același număr de beneficiari, aceeași limită de buget, precum și condițiile de acordare a ajutoarelor 
de urgență. 

Situația ajutoarelor de urgență acordate în anul 2021: 
Anul 2021 Ajutor 

incendii 
Ajutor 
pentru 

probleme 
medicale 

Ajutor 
deces 

Ajutor 
pentru 

restanțe la 
utilități 

Ajutor 
racordare 

sistem 
alim. cu 

apă 

Total 

Număr dosare 
aprobate 

1 20 18 4 0 43 

Plăți efectuate 2000 lei 22207 lei 36000 lei 3237 lei 0 63444 lei 
Dosare în 
lucru/sume 
propuse 

0 1/1500 lei 5/10000 lei 0 0 11500 lei 

Buget aprobat 24000 lei 30000 lei 30000 lei 12000 lei 24000 lei 120000 lei 
 
Ținând cont de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 

stabilirea unor măsuri organizatorice, pentru anul 2022, în vederea aplicării prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

  
Director General, 

Gabriela Schmutzer        
 
                                        

 


