
HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului intitulat CosuI solidarităţiit' oferit seniorilor domiciliaţí în

municipiul Bucure$i de către Centrul pentru Seniori aI Municipiului Bucureti, în contextul
pandemiei virusului SARS-CoV-2

Având în vedere referatul de aprobare aI Primarului General ai Municipiuiui Bucureşti şi

raportul comun de specialitate aI Direcţiei Cultură, Învăţămănt, Turism i aI Centrului pentru

Seniori aI Munícipiului Bucuretí nr 831ĺ24.04.2020;

Văzând avízul Comisiei sănătate i protecţie sociaiă nr. 23/29.04.2020 şi avizul Comisiei

juridice şi de discipiină nr. 129/28.04.2020 din cadrul Consiliuiui General aI Municipiului

Bucureşti;
În temeiui prevederilor art. 129 alin. (2) Iit. d), alin. (7) Iit. b) i Iit. c) şi art. 139 alin. (3) din

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi

completările ultedoare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

H O T Ă R Ă Ş T E:

Ad.1 Se aprobă proiectul intitulat „CouI solidaritătii", care prevede acordarea unui sprijin

constând in produse alimentare i sanitare necesare, in contextul pandemiei virusului SARS-CoV

2, seniorilor domíciliaţi in municipiul Bucure$i care au ímpĺínit vârsta de minimum 65 de ani aflaţi

în stare de vulnerabilitate, de către Centrul pentru Seniori aI Municipiului Bucureti.

Art.2 Se împutemicete Centrul pentru Seniori ai Municipiului Bucuresti în vederea

elaborării regulamentului privind implementarea proiectului, în termen de maxim 2 zile Iucrătoare

de Ia data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Vor beneficia de proiectui „CouI solidaritätii" seniorii care indeplinesc condiţflle din

regulament, incepând cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri până Ia data de 30.09.2020.

Art.4 Direcţflie din cadrul aparatului de specialitate aI Primarului General aI Municipiuiui

Bucureşti i Centrul pentru Senioń aI Municipiului Bucuresti vor aduce Ia îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.

nară a Consiliului General aI Municipiului

Consiliuł General al Municipiului Bucureşti

Această hotărăre a fost adçptată in şedinţa ordi
Bucureşti din data de 30.042020. ‚‘
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