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ANEXA  

la REGULAMENTUL 

PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

„COȘUL SOLIDARITĂȚII” aprobat prin  

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 127/30.04.2020 

 

 

Art. 1.  Alin. 1 al art. 1. se completează și va avea următorul cuprins : 

„ Prezentul regulament se aplică procedurii privind implementarea proiectului intitulat „COȘUL 

SOLIDARITĂȚII” care prevede acordarea unui sprijin constând în produse alimentare și 

sanitare, respectiv 15 măști chirurgicale, 15 perechi de mănuși și 1 recipient cu 500 ml 

dezinfectanți, necesare în contextul pandemiei virusului SARS-COV- 2, seniorilor domiciliați în 

Municipiului București care au împlinit vârsta de minimum 65 de ani aflați în stare de 

vulnerabilitate, de către Centrul pentru Seniori al Municipiului București.„ 

 

Art. 2.  Alin. 4 al art. 1. se completează și va avea următorul cuprins : 

„Înscrierea se poate face telefonic, de luni până joi, între orele 9.00-17.00 și vineri între orele 

9.00-12.00, la unul din numerele 0784253108, 0784227489, 0785199197, 0762337436, 

0786351696, 0785211439  prin furnizarea datelor operatorului Centrului pentru Seniori al 

Municipiului București, care va completa un tabel în acest sens,-Anexa 1 la Regulament care 

cuprinde: nume, prenume, vârsta, adresă, CNP, problema semnalată, valoarea pensiei.„ 

 

Art. 3.  Alin. 1 al art. 4 se completează și va avea următorul cuprins:  

„Înscrierea se va face telefonic de luni până joi, între orele 9.00-17.00 și vineri între orele 

9.00-12.00,  la unul din numerele 0784253108, 0784227489, 0785199197, 0762337436, 

0786351696, 0785211439.„ 
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Art. 4. Art. 4 se completează cu un nou alineat (3), care va avea următorul cuprins:  

„Pachetul cu alimente de bază și produse sanitare va fi acordat de către Centrul pentru Seniori al 

Municipiului București, în baza îndeplinirii condițiilor prevăzute la Art. 5, alin (1) o dată pe lună, 

în perioada 01.06.2020-30.09.2020, în funcție de creditele bugetare aprobate în acest sens, astfel: 

în termen de 10 zile de la data înscrierii, în prima lună și ulterior, lunar, până la data de 10 ale 

lunii, dar nu mai mult de 30.09.2020.„ 

 

Art. 5. Alin. 3 al art. 7 se completează și va avea următorul cuprins:  

„Beneficiarii vor primi un pachet cu produse alimentare și sanitare, respectiv 15  măști 

chirurgicale, 15 perechi de mănuși și 1 recipient cu 500 ml dezinfectanți, până la data de 30 

septembrie 2020.„ 

 

*Celelalte dispoziții ale Regulamentului vor rămâne neschimbate. 

 

 


