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Stimati PRIMARI,
Implusionati fiind de numarul ingrijorator de mare al celor care, in ultimele ore, solicita ajutor,
afirmand lipsa oricaror mijloace de subzistenta, pe fondul restrictiilor impuse, si ale consecintelor
asociate situatiei de urgenta in care ne aflam,
Dar si, constatand – in situatii punctuale (fara a generaliza) – faptul ca, multi dintre cei care ne
apeleaza, au sustinut ca nu au primit nici un sprijin din partea Primariilor de care apartin,
Va adresam prezentul

APEL PUBLIC
De a-i sprijini pe toti cei aflati in nevoie, pe raza localitatilor dvs. si in special, de a va implica in
accelerarea procedurilor de acordare a ajutorului social, DREPT cuvenit fiecarui cetatean, in baza
Constitutiei Romaniei ( Art.1 alin.3 ) si evident, in baza LEGII nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul
minim garantat.
Va reamintim ca, potrivit LEGII
- Familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la un venit minim
garantat ca forma de asistență sociala (ART. 1)
- Ajutorul social, în condițiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere și declarație
pe propria răspundere (ART.9)
- Cererea de acordare a ajutorului social și declarația pe propria răspundere se
înregistrează la primarul localității (ART.10)
- Stabilirea dreptului la ajutorul social și a cuantumului acestuia se face prin dispoziție
scrisă a primarului (ART.12)
Aceste cereri, date fiind conditiile actuale, dar si normele derogatorii, respectiv, cele din
Decretul nr. 195/2020 (prin care efectuarea anchetei sociale se suspendă) pot si trebuie sa fie solutionate
IMEDIAT, fata de caracterul urgent al nevoilor specifice perioadei pe care o traversam. Termenul de la
art. 11 (de 30 de zile) cum legea o prevede, este termenul “maxim” astfel ca, in lumina circumstantelor
actuale, nu poate fi invocat.
SRDO va continua sa monitorizeze orice solicitare, si vom semnala public orice incalcare a
drepturilor omului. Sunt situatii in care, noi am incercat sa contactam primariile, insa, efectiv
demersul nostru a esuat (nu se raspunde la telefon!).
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