România
Județul Tulcea
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

HOTĂRÂREA NR. 89
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr.13/13.02.2015 privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă şi
a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local și aprobarea
modalității de acordare a ajutoarelor de urgență materializate în produse alimentare și de igienă de
strictă necesitate pentru persoanele singure/familiile aflate în izolare/autoizolare la domiciliu ca
urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID – 19
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31.03.2020.
Examinând Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr.13/13.02.2015 privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi
acordate ajutoare de urgenţă şi a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din
bugetul local și aprobarea modalității de acordare a ajutoarelor de urgență materializate în produse
alimentare și de igienă de strictă necesitate pentru persoanele singure/familiile aflate în
izolare/autoizolare la domiciliu ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID – 19, proiect
din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub nr.
9941/31.03.2020 și Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială înregistrat sub nr.
6366/31.03.2020;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instaurarea stării de urgență pe
teritoriul României;
- Hotărârii nr.1/10.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență privind aprobarea
”Planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID-19 la nivelul municipiului
Tulcea;
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 63/18.03.2020 privind alocarea unei
sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Tulcea,
prevăzut în bugetul Municipiului Tulcea pe anul 2020;
- art.28 alin.(2) și alin.(5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1),
art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 13/2015 privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi acordate
ajutoare de urgenţă şi a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local
prin includerea următoarei situații deosebite:
”7. Acordarea ajutorului de urgență pentru situații extraordinare de apărare și ocrotire a
vieții și sănătății, respectiv ajutoare de urgență materializate în produse alimentare și de igienă de
strictă necesitate pentru persoanele singure/familiile aflate în izolare/autoizolare la domiciliu
cauzată de boli contagioase, nominalizate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea

sau alte instituții abilitate în acest sens, conform unei modalități de acordare aprobată prin Hotărâre
a Consiliului Local”.
Art. 2 Se aprobă modalitatea de acordare a ajutoarelor de urgență materializate în produse
alimentare și de igienă de strictă necesitate pentru persoanele singure/familiile aflate în
izolare/autoizolare la domiciliu ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID – 19,
conform metodologiei și în condițiile cuprinse în Anexa nr 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 13/13.02.2015 privind privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare de
urgenţă şi a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local rămân
neschimbate.
Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Jr. BRUDIU MARIA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VICEPRIMAR,
Ing. LUCA ANDALUZIA

Anexa 1 la HCL nr.89/31.03.2020

Metodologie de acordare a ajutoarelor de urgență
materializate în produse alimentare și de igienă de strictă necesitate, pentru persoanele
singure/familiilor aflate în izolare/autoizolare la domiciliu ca urmare a măsurilor de
limitare a răspândirii COVID –19
Pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID –19 s-a
stabilit prin Hotărârea nr.1/10.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență
și prin HCL nr. 63/18.03.2020 faptul că achiziționarea și livrarea produselor
alimentare, de igienă și de strictă necesitate pentru persoanele izolate/autoizolate la
domiciliu revine Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea.
(1). Pot beneficia de ajutoare de urgență materializate în produse alimentare și
de igienă de strictă necesitate persoanele singure/familiile aflate în izolare/autoizolare
la domiciliu care se regăsesc în baza de date transmisă de către Inspectoratul pentru
Situații de Urgență Tulcea sau alte instituții abilitate în acest sens.
(2). Personalul Unității Mobile de Recuperare Funcţională şi Asistenţă Medicală
Comunitară din cadrul DAPS analizează zilnic informațiile și listele cu persoanele
izolate/autoizolate transmise de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea
sau alte instituții abilitate în acest sens.
(3). În baza listelor transmise se comunică telefonic cu persoanele aflate în
izolare/autoizolare și se întocmește referatul cu solicitările și nevoile acestora.
(4). După verificarea eligibilității și a încadrării în valoarea maximă a ajutorului
acordat se întocmește nota de comanda pentru achiziționarea produselor.
(5). Livrarea produselor se realizează cu mașini, de către echipe mobile formate
din personalul DAPS, dotate cu echipamente de protecție.
(6). Ajutoarele de urgență se materializează în:
- în alimente de bază: carne, ulei, făină, malai, orez, conserve etc. cu o valoare
totală de până la 168 lei/pachet/persoană/14 zile de izolare. Pentru situațiile în care o
persoană/familie nu a beneficiat de ajutor de la începutul perioadei de
izolare/autoizolare din diverse motive (nu a avut nevoie, a refuzat) însă până la
terminarea perioadei de izolare/autoizolare solicită ajutor, acesta se fracționează pe
zilele rămase.
- produse de igienă cu o valoare de maxim 50 lei pentru 14 zile care se va
distribui o singură dată.
(7) Distribuirea produselor se realizează cu respectarea instrucțiunilor prevăzute
în procedura operațională de prevenire și limitarea contaminării cu COVID-19.
DIRECTOR D.A.P.S.,
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr.13/13.02.2015 privind privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare de
urgenţă şi a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local și
aprobarea modalității de acordare a ajutoarelor de urgență materializate în produse alimentare și de
igienă de strictă necesitate pentru persoanele singure/familiile aflate în izolare/autoizolare la
domiciliu ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID – 19
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31.03.2020.
Examinând documentația întocmită privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr.13/13.02.2015 privind privind stabilirea unor situaţii deosebite în
care pot fi acordate ajutoare de urgenţă şi a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor
sociale din bugetul local și aprobarea modalității de acordare a ajutoarelor de urgență materializate în

produse alimentare și de igienă de strictă necesitate pentru persoanele singure/familiile aflate în
izolare/autoizolare la domiciliu ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID – 19, proiect
din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub nr.
9941/31.03.2020 și Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială înregistrat sub nr.
6366/31.03.2020;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instaurarea stării de urgență pe
teritoriul României;
- Hotărârii nr.1/10.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență privind aprobarea
”Planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID-19 la nivelul municipiului
Tulcea;
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 63/18.03.2020 privind alocarea unei
sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Tulcea,
prevăzut în bugetul Municipiului Tulcea pe anul 2020;
- art.28 alin.(2) și alin.(5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1),
art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 13/2015 privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi acordate
ajutoare de urgenţă şi a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local
prin includerea următoarei situații deosebite:
”7. Acordarea ajutorului de urgență pentru situații extraordinare de apărare și ocrotire a
vieții și sănătății, respectiv ajutoare de urgență materializate în produse alimentare și de igienă de
strictă necesitate pentru persoanele singure/familiile aflate în izolare/autoizolare la domiciliu
cauzată de boli contagioase, nominalizate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea
sau alte instituții abilitate în acest sens, conform unei modalități de acordare aprobată prin Hotărâre
a Consiliului Local”.
Art. 2 Se aprobă modalitatea de acordare a ajutoarelor de urgență materializate în produse
alimentare și de igienă de strictă necesitate pentru persoanele singure/familiile aflate în
izolare/autoizolare la domiciliu ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID – 19,
conform metodologiei și în condițiile cuprinse în Anexa nr 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 13/13.02.2015 privind privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare de
urgenţă şi a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local rămân
neschimbate.
Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
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