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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprr iivviinndd  aaccoorrddaarreeaa    uunnuuii   aajjuuttoorr   ff iinnaanncciiaarr ,,  îînn  ssuummăă  ddee  660000  lleeii //lluunnaarr,,  ppeennttrruu  oo  ppeerr iiooaaddăă  ddee  66  lluunnii ,,  
îînn  ssccooppuull   aacchhii ttăărr ii ii   ccoonnttrraavvaalloorr ii ii   cchhii rr iieeii ,,  ppeennttrruu  ddooaammnnaa  AAvvăăddaanneeii   CCllaauuddiiaa  LLuuiizzii ,,    ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  

pprreevveennii rree  şşii   ccoommbbaatteerree  aa  mmaarrggiinnaall iizzăărr ii ii   ssoocciiaallee  
 
 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum 
şi 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; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011  a asistenţei sociale;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 
120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor 
marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării 
copilului de familia sa, precum şi modalitatile de interventie, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere Dispoziţia nr. 5383/03.10.2014 a Directorului General al Direcţiei 
Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului Sector 1 privind menţinerea doamnei Avădanei 
Claudia Luizi împreună cu copilul în Centrul Maternal „Sf. Andrei” pentru o perioadă de 2 luni, 
în intervalul 22.08.2014-22.10.2014; 

Văzând cererea formulată sub nr. 46949/23.10.2014 de către doamna Avădanei Claudia 
Luizi privitor la acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei;  

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), ale art.81, alin.(2), lit.n)  şi ale 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 acordarea de către Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti, a 
unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării 



contravalorii chiriei, pentru doamna Avădanei Claudia Luizi, ca măsură de prevenire şi 
combatere a marginalizării sociale. 

Art.2.  (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 1 să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarului 
Sectorului 1, din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 
                       (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în 
cazul Hotărârii  Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea 
metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de 
marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi 
modalitatile de interventie, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3.  Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, doamna Avădanei Claudia Luizi, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat 
General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 27.11.2014. 
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