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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..  222200//2299..1100..22001100  pprriivviinndd      

rreeoorrggaanniizzaarreeaa  sseerrvviicciiiilloorr  ssoocciiaallee  aaccoorrddaattee  îînn  ccaaddrruull  CCoommpplleexxuulluuii  SSoocciiaall  ddee    
SSeerrvviicciiii  OOddăăii  - CCeennttrruull  ddee  UUrrggeennțțăă  ppeennttrruu  PPeerrssooaannee  ffăărrăă  AAddăăppoosstt  ddiinn  ccaaddrruull  

  DDiirreeccțțiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennțțăă  SSoocciiaallăă  șșii  PPrrootteeccțțiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,    

  
pprreeccuumm  șșii  ppeennttrruu  aaccoorrddaarreeaa  uunnoorr  aajjuuttooaarree  ddee  uurrggeennțțăă  

 
 
            Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1,  precum ș i 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 la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile  Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
Ținând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 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; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 220/29.10.2010 privind   
reorganizarea serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi  - 
Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și pentru acordarea unor ajutoare de urgență; 

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

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 220/29.10.2010 
privind   reorganizarea serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi  
- Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost din cadrul Direcției Generale  de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și pentru acordarea unor ajutoare de urgență , 
după cum urmează: 

 



 
 
Art. 2, alin.(1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
“Art.2. (1) Se aprobă acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale, constând în plata chiriei, în cuantum de 700-
900 lei/lunar/familie, pentru închirierea unei locuinţe de pe piaţa liberă, pentru o perioadă de 
până la 27 de luni   de la data încheierii contractului de închiriere.” 

 
 
Art. 6, alin.(1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
“Art. 6 (1) 

 

În vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului de 
urgenţă, se va proceda la reevaluarea situaţiei beneficiarilor ajutorului de urgenţă, ori de câte 
ori se impune”. 

Art.2.  Celelalte prevederi ale 

 

Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 220/29.10.2010 
rămân nemodificate şi se aplică în continuare. 

Art.3. 

 

Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe din cadrul 
Primăriei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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