ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PREUTEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea Situatiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor sau
persoanelor singure
Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive, prezentată de primarul comunei Preuteşti, judeţul Suceava, înregistrată cu nr.8197 din
15.10.2015;
- Raportul Biroului agricol si asistenta sociala inregistrat sub nr. 17114 din 11.11.2015 prin care se propune
adoptarea unei hotarari privind stabilirea Situatiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta
familiilor sau persoanelor singure conform art.41 din Hotararea 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;
- Raportul comisiei de specialitate nr.1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, cooperare
interinstituţională pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.8288 din 7.12.2015
- Raportul comisiei de specialitate nr.2 pentru gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii înregistrat la nr8295
din 7.12.2015.;
- prevederile art.28 alin.(2),(3) si (5) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art.41, art.43 si art.44 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba Situatiile deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor
singure conform art.41 din Hotararea 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.
Art.2. Primarul, Biroul agricol si asistenta sociala si Biroul financiar contabil si achizitii publice vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3 Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii şi se va
aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
Preşedinte de şedinţa,
Costina Florin

Preutești, 9 decembrie 2015
Nr.55

Contrasemnează :
Secretar comună,
Iațcu Emilia

Anexa la HCL nr.55 din 9 decembrie 2016
Situatiile deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure
conform art.41 din Hotararea 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 .
1. Decesul ambilor parinti ai copiilor minori,
2 Persoanele care nu intra sub incidenta prevederilor Legii nr.416/2001si care nu realizeaza venituri
permanente, sau au venituri minime pe economie, care au afectiuni grave de sanatate, pentru medicamente,
operatii, spitalizare, ajutoarele acordandu-se persoanelor in cauza sau reprezentantilor legali
3.Situatiile familiilor in cadrul carora a survenit un deces si sunt in imposibilitatea suportarii cheltuielilor de
inmormantare ( persoana decedata care nu beneficiaza de venitul minim garantat dar si cea care nu
este inclusa in sistemul de asigurari sociale),
4 Situatia familiilor care se afla in imposibilitatea de a putea efectua cheltuielile vitale de stricta
necesitate,cheltuieli ce depasesc bugetul propriu al familiei si a caror neefectuare urgenta ar putea duce la
pierderea(inrautatirea) starii de sanatate a familiei,
5 Situatia familiilor care nu pot suporta din bugetul propriu cheltuieli ocazionate de procurarea tratamentului
medicamentos, operatiilor, a internarilor si investigatiilor medicale a membrilor sai (care nu pot fi incadrate in
categoria persoanelor cu handicap),
6. Situatia familiilor care nu pot suporta din bugetul propriu taxa pentru racordul catre E-on pentru branșarea
locuinței la energia electrică.
7. Situatia familiilor singure care nu isi pot singure care nu isi pot permite efectuarea unor cheltuieli necesare
asigurarii unui minim de existenta si al caror nivel de trai se afla sub nivelul minim de existenta ( persoane care
nu beneficiaza de o locuinta proprie si sunt gazduite prin diverse adaposturi sau persoane a
caror locuinta este atat de degradata incar reprezinta un pericol pentru viata locatarilor)
8.Acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare pentru beneficiariide ajutor social si pentru persoanele
marginalizate sau cu venituri mici, daca persoana decedata nu a avut asigurate contributiile la fondul asigurarilor
sociale si de sanatate, urmasii sau apartinatorii acesteia neputand beneficia de ajutor de inmormantare din
parlea altor institutii
9.Acordarea de produse alimentare, obiecte de imbracaminte sau alte categorii de bunuri de stricta necessitate
persoanelor singure varstnice sau familiilor nevoiase cu multi copii aflati in dificultate
10.Accidente care duc la distrugerea unor bunuri(casa, anexe gospodaresti)provocate de calamitati naturale (
cutremure, incendii, inundatii, furtuni,alunecari de teren, caderi de arbori, grindina) in functie de gravitatea
acestora.
11. Alte situatii care vor necesita interventia autoritatii administratiei publice locale.

