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ANUNT
Primdria comunei Gherlegti, anun{tr distribuirea de mtr;ti de proteclie conform

prevederilor OUG nr, 78 din 21 mai 2020, privind acordarea de c[tre Ministerul Slnetetii. prin
directiile de sanatate publicd judelene gi a municipiului Bucure$ti, autoritililor publice locale a
necesarului de mdgti de protectie pentru familiile gi persoanele defavorizate de pe raza unitAlilor
administrative - teritoriale, precum gi pentru suplimentarea bugetului Ministerului SAndtAIii, din
Fondul de rezerv[ bugetartr aflat la dispozitia Guvernului, prevAzut in bugetul de stat pe anul

2020.

Conform prevederilor art.l din OUG 78 din 2l mai 2020 persoanele defavorizate de pe raza

unitatilor administrative - teritoriale, definite ca fiind:
a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat in baza Legii nr.

41612001privind venitul minim garantat, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
b) persoanele din familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei acordatd in

baza Legii nr. 2'17 /2010 privind alocaJia pentru sustinerea familiei, republicatS, cu

modificlrile 9i completirile ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale ctrror drepturi sunt de p6ntr la 704 lei

inclusiv, reprezentdnd nivelul indemnizaliei sociale.
d) persoanele incadrate in grad de handicap care realizeaztr venituri exclusiv din

prestafiile sociale prevlzute de art. 42 qi 58 din Legea nr. 44812006 privind protectia gi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat6, cu modific[rile gi complet[rile
ulterioare.

Se acord6 un numdr de 50 de mtrqti de proteclie, pentru fiecare persoand, aferente unei
perioade de 2 luni (conform prevederilor art 4 din OUG nr.7 8/2020).

Persoanele care fac parte din mai multe categorii mentionate mai sus, beneficiazl de mdgti de

protectie, pentru o singurd categorie.

PRECIZARI:
Pensionarii se
pensie aferent
Persoanele cu
certificatul de

vor prezenta cu copie dupi actul de identitate qi copie dupi cuponul de
lunii AUGUST 2020.

cu handicap se vor prezenta cu copie dupl actul de identitate qi copie dupi
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de handicap valabil.
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