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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  ffoorrmmuullaarruulluuii  uunniicc  ddee  aanncchheettăă  ssoocciiaallăă,,  uuttiilliizzaatt  ddee    
DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

  îînn  iinnssttrruummeennttaarreeaa  ddoossaarreelloorr  ddee  aaccoorrddaarree  aa  aajjuuttoorruulluuii  ssoocciiaall  ddee  uurrggeennţţăă  
 
 
 
 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 
precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 1; 

Având în vedere Raportul 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. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 57/2012 pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 52/2011 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
38/2011; 
 Având în vedere necesitatea de instrumentare a dosarelor privind acordarea unor beneficii 
sociale, în mod unitar, utilizându-se acelaşi instrument de lucru; 
 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), 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 și 
completările ulterioare; 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă forumularul unic de anchetă socială utilizat de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în instrumentarea dosarelor de acordare a 
ajutorului social de urgenţă, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



 Art.2. Orice alt formular de anchetă socială, aprobat prin hotărâri ale Consiliului Local al 
Sectorului 1 şi utilizat în instrumentarea dosarelor de acordare a ajutorului social de urgenţă, îşi 
încetează aplicabilitatea. 
 Art.3. 

 

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