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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  AAnneexxeeii  11  AA,,  lliitt..  DD  llaa  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11    
nnrr..  112200//22000044  pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  uunnoorr  ssuummee  ccuu  ttiittlluu  ddee  aajjuuttoorr  ddee  uurrggeennţţăă,,  ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  

pprreevveenniirree  şşii  ccoommbbaatteerree  aa  mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  ssoocciiaallee,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  
 

 
Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și  Raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 ; 
Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate 
şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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 şi prevederile Legii nr. 114/1996-Legea locuinţei, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea 
unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.45, alin (2), art.81, alin.(2), lit.n) şi  art.115, alin.(1), lit.b din 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicată, cu modificările şi compeltările 
ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea Anexei 1 A, lit. D la Hotărârea Consiliului Local Sector 
1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire 
şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, după cum 
urmează: 

 
Lit. D Venitul lunar/membru de familie va avea următorul cuprins: 
”Între 0 lei şi venitul minim garantat calculat la data depunerii şi/sau reevaluării 

cererii- 5 puncte; 
Între venitul minim garantat şi 150 lei- 4 puncte; 
Între 151 lei şi 250 lei-3 puncte; 
Între 251 lei şi 350 lei -2 puncte; 
Între 351 lei şi salariul mediu net pe economie la momentul calculării punctajului -1 

punct; 
La venit pe membru de familie mai mare decât salariul mediu net pe economie, valabil 

la momentul calculării punctajului, ajutorul nu se mai acordă.” 



 
(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004 privind 

acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a 
marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate. 

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi Serviciul Secretariat General-Audienţe vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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