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ANUNȚ
Direcția de Asistență Socială Roman anunță prelungirea perioadei de
distribuire a măștilor, până în data de 9 octombrie 2020, în conformitate
cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2020 din 21 mai 2020 privind
acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene
şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de
protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului
Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2020.
Beneficiari:
- persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările;
- persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei
acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv
din prestaţiile sociale prevăzute de art. 42 şi 58 din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704
lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute
de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale
minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare.
Se acordă un număr de 50 de măști de protecție pentru fiecare persoană.
Măstile de protecție se ridică personal de către beneficiari de la centrul de
distribuire situat în str. Ștefan cel Mare nr. 246 (în spatele sediului Direcției Locale
pentru Evidența Persoanelor), pe baza actului de identitate, până în data de 9
octombrie 2020.
Distribuirea măștilor de protecție se va realiza în intervalul orar 10,00 – 14,00.
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