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  ROMÂNIA                                                                                          

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA CERU BĂCĂINŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

Localitatea Ceru Băcăinţi, C.I.F. 4562079 

Tel.0258/700840,fax.0258/700844; 

E-mail primariacerubacainti@yahoo.com 

               
 
  

HOTĂRÂRE nr.18 /2018 

privind stabilirea situațiilor deosebite și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în 

baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Consiliul Local al comunei Ceru-Bacainti, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa ordinară în data de 

27.04.2018; 

     Luând în dezbatare: 

 - Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite și a 

metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Raportul de specialitate elaborat de persoana cu atributii in domeniu asistentei sociale nr. 

636/2018;  

   -  Raportele  de avizare ale Comisiilor: 

       - Comisia nr.1 pentru studii, prognoze, programe economico-sociale, buget-finante, administrarea 

domeniului public si privat, agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 

urbanism ;  

-  Comisia nr.2 pentru invatamant, protectie copii, protective sociala, tineret,sport,activitati social 

culturale, culte, sanatate si familie; 

- Comisia nr.3 juridica si de disciplina; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 28 alin (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 41, 42 și 43 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat., cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36  alin. (2) lit. d) raportat la art. 36 alin. (6) lit a)  pct. 2 şi ale art. 

45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

  

HOTĂRĂŞTE 

 Art.1. Se aprobă  situațiile deosebite de acordare a unor ajutoare de urgență, potrivit anexei 

nr.1- parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.  Se aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență urgență în baza prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

anexei nr.2 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Ajutoarele de urgență se acordă în limita fondurilor prevăzute cu această destinație în 

bugetul local, suma maxima fiind de 1000 lei, prin dispozițe emisă de către primarul comunei Ceru-

Bacainti. 

 Art.4. Nu pot fi acordate ajutoare de urgență pentru achitarea amenzilor și taxelor de orice 

natura. 

 Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în termenul şi în 
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condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Art.6. Hotărârea  se comunică: 

 Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 

 Primarului comunei Ceru-Bacainti; 

 Compartimentului de Asistenţă Socială; 

 Compartimentului financiar-contabil; 

 1 (un) exemplar la dosar. 

 

 

  Preşedinte şedinţă,                        Contrasemneaza P.secretar, 

      Giurgiu Remus Florin                                       Crisan Andreea Iuliana                                                        

             

 

 

 Ceru-Bacainti, 27.04.2018 

  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi favorabil exprimate, care  reprezintă 100 % 

din numărul consilierilor în funcţie. 


