ROMANIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA PETRACHIOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Privind acordarea in anul 2020 de ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor
singure aflate in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor,
accidentelor precum si pentru cazurile sociale deosebite

Consiliul Local al comunei Petrachioaia, judetul Ilfov, intrunit in sedinta de indata din
data de 31.01.2020;
Avand
in
vedere
raportul
de
specialitate
nr.
2041/31.01.2020
al d-nei Ochiana Georgeta, persoana cu atributii de asistenta sociala si protectia copilului din
cadrul Primariei Petrachioaia, precum si raportul favorabil al comisiei de specialitate a
Consiliului Local Petrachioaia;
In baza prevederilor art. 28(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 41-47 ale Hotararii Guvernului nr. 50/2011 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,
Vazand dispozitiile art. II pct. 10(4) din O.U.G. nr. 124/2011 pentru modificarea si
completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta
sociala.
Luand in considerare prevederile art. I pct. 15 din H.G. nr. 57/2012 pentru modificarea
si completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011,
Potrivit prevederilor cap. II sectiunea 1 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 7 lit. b si art. 139 al. 1 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ
HOTARASTE:

Art.1.(1) – Se aproba pentru anul 2020, acordarea de ajutoare de urgenta familiilor sau
persoanelor singure aflate in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor,
accidentelor, precum si pentru cazurile sociale deosebite, conform anexei ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
(2) - Limita minima a cuantumului ajutorului de urgenta acordat va fi de 100 lei,
iar limita maxima va fi de 1000 lei.
Art.2.
Ajutoarele de urgenta se acorda prin dispozitia primarului comunei
Petrachioaia, in baza solicitarii scrise formulata de un membru al familiei sau de catre
persoana singura, precum si de un referat intocmit de Serviciul Public de Asistenta din care
sa rezulte situatiile de necesitate sau deosebite in care se gaseste familia respectiva.
Art.3. – Fondurile necesare acordarii ajutoarelor de urgenta se suporta din bugetul
local, conform bugetului aprobat pentru anul 2020.
Art. 4. La data adoptarii prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea
Consiliului Local nr. 16/2019.

Art. 5. Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin
aparatul de specialitate al primarului.
Art.6. Prezenta hotarare se comunica:
- Primarului comunei Petrachioaia;
- Prefectului si Institutiei Prefectului judetului Ilfov;
- Compartimentului buget, finante, contabilitate, resurse umane din cadrul
Primariei Petrachioaia;
- Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Petrachioaia;
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31.01.2020
Comuna Petrachioaia, Ilfov
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de: 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri.
Consilieri prezenţi 11 din totalul de 11 în funcție.

