
ROMANIA
JUDETUL BRAILA 

COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 9
din 15.02.2018

PRIVIND:   stabilirea  situatiilor  deosebite  care  motiveaza  acordarea  ajutoarelor  de  urgenta,
altele decat cele stabilite de art. 28 alin. 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat;

         Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara
in data de 15.02.2018;

Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei nr.585/07.02.2018;
- raportul compartimentului de specialitate nr.586/07.02.2018;
In conformitate cu prevederile art. 28, alin.2 si 4 din Legea 416/2001 privind venitul

minim garantat,  modificata prin Legea 276/2010,coroborat cu prevederile art.41 si art.42 din
HG  nr.50/2011,pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii
416/2001 privind venitul minim garantat;

Conform dispozitiilor HG nr.559/2017,privind modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor 416/2001,privind venitul minim garantat,aprobate prin
HG nr.50/2011;

In baza raportului de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Bordei Verde nr.588/07.02.2018.

In  temeiul  prevederilor  art.  36,  alin.2,lit.d,  alin.6,  lit.a,  pct.2,  art.  45  alin.1  si
art.115,alin.1,lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare. 

                                                     HOTARASTE 

Art.  1 (1) Se  stabilesc  situatiile  deosebite  care  motiveaza  acordarea  ajutoarelor  de
urgenta,  altele  decat  cele  stabilite  de  art.28  din  Legea  nr.  416/2001  privind  venitul  minim
garantat, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;

             (2) Ajutoarele de urgenta se vor acorda o singura data pe an prin Dispozitie a
Primarului comunei Bordei Verde, la solicitarea scrisa a unui membru de familie sau a persoanei
singure pe baza de declaratie pe proprie raspundere, insotita de acte doveditoare in functie de
situatia pentru care se solicita ajutorul de urgenta, numai dupa efectuarea anchetei sociale, prin
care se certifica situatiile de necesitate si numai in cazuri temeinic justificate;

Art.2.  Se aproba metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta,prevazute la art.1 din
prezenta hotarare,conform anexei nr.2,care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3. Fondurile  necesare  pentru  plata  ajutoarelor  de  urgenta  acordate  de
primar,conform art.1 din prezenta hotarare,se suporta din bugetul local;

Art. 4.  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primarul comunei Bordei Verde
prin Serviciul Public de Asistenta Sociala si prin compartimentul contabilitate al comunei Bordei
Verde;

Art.5.   De  la  data  adoptarii  prezentei,  HCL  nr.13/17.02.2017  isi  inceteaza
aplicabilitatea; 

Art.6.  Prezenta  hotarare  va  fi  facuta  publica  si  comunicata  Institutiei  Prefectului
judetul Braila cat si institutiilor si persoanelor interesate, prin grija secretarului comunei.
      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA,
             Surdeanu Corneliu                                                             SECRETAR COMUNA
                                                                                                                 Viorel Zodila
`

              
Prezenta hotarare a fost  adoptata  in unanimitate  cu 11 voturi  pentru din numarul  total  de 11
consilieri in functie.


