Catre:
Doamna Gabriela Firea
Primar General al Municipiului Bucuresti
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti
Doamna Zamfir Georgiana
Secretar General al Municipiului Bucuresti
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti
Bucuresti, 25.03.2019

Stimata Doamna Secretar General,
Stimata Doamna Primar General,

In temeiul dispozitiilor art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind adoptarea Codului
administrativ, subsemnatii Ana Maria Ciceala, Elena Luminita Radu, Sorin Marinescu in calitate
de consilieri generali in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, va inaintam atasat
prezentei Proiectul de hotarare privind demararea programului „Am peste 65 de ani si
#stauacasa”, impreuna cu referatul de aprobare, in vederea adoptarii acestui proiect de hotarare
de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
Totodata, in temeiul prev. art. 134 alin. (4) raportat la prev. art. 133 alin. (2) lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind adoptarea Codului administrativ, va rugam sa dispuneti convocarea consilierilor
in sedinta extraordinara, de indata si sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei prezentul proiect,
avand in vedere necesitatea luarii de masuri speciale care sa asigure raspandirii coronavirusului
SARS-CoV-2 la nivelul populatiei si protejarea persoanelor vulnerabile.
Cu deosebita consideratie,
Ana Maria Ciceala

Elena Lumnita Radu

Sorin Marinescu

HOTARARE
Privind demararea programului „Am peste 65 de ani si #stauacasa”
Avand in vedere referatul de aprobare semnat de domnii Ana Maria Ciceala, Elena
Luminita Radu, Sorin Marinescu in calitate de consilieri generali;
Avand in vedere rapoartele compartimentelor de resort si avizele comisiilor de specialitate;
Avand in vedere criza de sanatate publica fara precedent in Romania, in urma extinderii
pandemiei de COVID-19;
Tinand cont de Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 din data de 16 martie 2020
privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
Avand in vedere prevederile art. 8 din Ordonanta Militara nr. 2, emisa in data de
21.03.2020 de catre Ministrul Administratiei si Internelor, in conformitate cu care:
Art. 8. – (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa identifice si sa tina
evidenta persoanelor in varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor,
si sa asigure sprijin acestora in vederea minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor.
Conform prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale;
In conditiile in care eforturile administratiei publice locale trebuie sa fie concentrate pentru
protejarea categoriei de varsta cea mai afectata de posibila infectare cu SARS-CoV19, persoanele
peste 65 ani;
In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. (7), art. 134 alin. (4), art. 139 alin. (1), art. 166
alin. (1) si art. 169 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE:
Art. 1. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti si directiile sociale
din Sectoarele 1 - 6 impreuna cu Primarii Sectoarelor 1-6, Directia Generala de Evidenta a
Persoanelor a Municipiului Bucuresti si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti se vor coordona
pentru identificarea tuturor persoanelor peste 65 ani fara sustinatori si a persoanelor peste 65 de
ani care beneficiaza de pensia minima de 704 lei si nu beneficiaza de alte forme de ajutor.
Art. 2. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti impreuna cu
directiile sociale de sector vor forma un grup de lucru numit „Am peste 65 de ani si #stauacasa”,

impreuna cu producatorii si distribuitorii de alimente din Bucuresti si din imprejurimi, lanturile
farmaceutice din Bucuresti si companiile de transport din Bucuresti
Art. 3. Grupul de lucru prevazut la art. 2 va organiza urmatoarele activitati:
3.1. Stabilirea unui kit de alimente și alte produse necesare pentru 30 de zile
3.2. Distributia de alimente si medicamente la domiciliu
3.3. Activitati de call center
Art. 4. Persoanele peste 65 de ani fara sustinatori au dreptul sa beneficieze, contra-cost, o
data pe luna de distributia kitului alimentar la domiciliu.
Art. 5. Costul kitului alimentar pentru persoanele peste 65 de ani, care beneficiaza de
pensia minima, va fi suportat din bugetul local al Municipiului Bucuresti si din bugetele locale ale
Sectoarelor 1 – 6 si din donatii.
Art. 6. Grupul de lucru va avea un call center unde persoanele fara sustinatori si/sau
persoanele peste 65 de ani cu pensie minima pot informa asupra necesitatilor medicale proprii cu
privire la medicamente si dispozitive medicale eliberate pe baza de scrisoare medicala si/sau
prescriptie medicala, cu transmiterea documentelor justificative prin email catre Grupul de Lucru
sau prezentarea lor la livrare. La call-center persoanele fără susținători și/sau peste 65 de ani cu
pensie minimă vor informa și asupra necesităților alimentare sau de alte produse, survenite în
interiorul celor 30 de zile.
Art. 7. Personalul care va livra la domiciliu va primi echipament de protectie si nu va
intra in contact cu beneficiarii programului „Am peste 65 de ani si #stauacasa”.
Art. 8. Directiile de asistenta sociala vor colabora cu orice organizatie neguvernamentala
ori companie privata care este dispusa sa doneze sau sa contribuie la activitatile descrise mai sus.
Art. 9. Pentru implementarea prezentei hotarari, Directia Generala de Asistenta Sociala a
Municipiului Bucuresti va deschide un cont public de donatii, accesibil tuturor.
Art. 10. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al
Municipiului Bucuresti, Primarul General si Primarii Sectoarelor 1 – 6, impreuna cu serviciile
publice de asistenta sociala din Municipiul Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta … a Consiliului General al Municipiului Bucuresti
din data de…
Presedinte de sedinta

Secretar General al Municipiului Bucuresti

REFERAT DE APROBARE
cu privire la Proiectul de hotarare privind demararea programului „Am peste 65 de ani si
#stauacasa”
Prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 din data de 16 martie 2020 a fost institutita
stare de urgenta pe teritoriul Romaniei, avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice
internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de
tari, in care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate si peste 5.800 au decedat, precum
si declararea „Pandemiei” de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, la data de 11.03.2020.
Conform prev. art. 8 din Ordonanta Militara nr. 2, emisa in data de 21.03.2020 de catre
Ministrul Administratiei si Internelor:
Art. 8. – (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa identifice si sa tina
evidenta persoanelor in varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor,
si sa asigure sprijin acestora in vederea minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor.
In acest context social exceptional, eforturile administratiei publice locale trebuie sa fie
concentrate pentru protejarea categoriei de varsta cea mai afectata de posibila infectare cu SARSCoV19, persoanele peste 65 ani. Prezentul proiect isi propune preintampinarea expunerii
persoanelor vulnerabile cat si acordarea unui suport financiar pentru acestea.
Totodata conform prevederilor art. 2 si 3 din Ordonanta Militara nr. 3 din data de 24.03.2020,
circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este
permisa numai in intervalul orar 11.00 – 13.00 si numai in anumite conditii.
Pentru motivele de mai sus, va supunem dezbaterii, Proiectul de hotarare privind
demararea programului „Am peste 65 de ani si #stauacasa”.

Cu stima,
Ana Maria Ciceala

Elena Luminita Radu

Sorin Marinescu

