ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL SCHITU
HOTĂRÂRE
=============
privind actualizarea anexei la hotărârea nr.20/ 24.04.2013 prin care primarul poate
acorda ajutoare de urgenţă
CONSILIUL LOCAL S C H I T U ,
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr. 1070/11.03.2020 ;
- raportul de specialitate nr.1101/12.03.2020 ;
- prevederile art 9 ,art 15,art 129 din Legea nr 292 / 2011 - Legea asistenţei
sociale ;
- prevederile art 41-48 din anexa la HG nr 50 / 2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 416 / 2001 –venitul minim garantat;
-prevederile art 28 alin 2 ,alin 4 ,alin 5 din Legea nr 416 / 2001 privind
venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare ,
- art.7,alin.(3) din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor
varstnice republicata;
- art,24 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii
sociale,cu completarile si modificarile uletrioare;
- hotărârea nr. 10/14.02.2020 , emisă şi adoptată de Consiliul local Schitu,
prin care s-a aprobat bugetul local pentru anul 2020 ;
- avizul comisiei juridice şi apărarea ordinei publice nr……/19.03.2020;
- avizul comisiei de specialitate economică, dezvoltare ,integrare
europeană şi pentru amenajarea teritoriului, urbanism investiţii din nr………/
19.03.2020;
În temeiul art. 196 alin. (1 ) litera ,, a ,, din O.U.G. nr. 57/2019
Codul administrativ ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Pe
data
prezentei
se aprobă
actualizarea anexei la
hotărârea nr.20/ 24.04.2013 prin care primarul poate acorda ajutoare de urgenţă ,
altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente prin
DISPOZITIA PRIMARULUI, până la suma de 1500 lei, conform anexei nr.1;
Art.2. Ajutoarele de urgenţă se acorda conform metodologiei de acordare a
ajutoarelor de urgenta, anexa nr. 2 ;
Art.3. Ajutoarele de urgenţă vor fi suportate din bugetul local, de la cap.
680257.
Art.4. Secretarul general comunei Schitu va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sandu Constantin
Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL ,
S C H I T U -20.03.2020.
Aurelia Gavrilescu
Nr. 19.
Această hotărâre a fost adoptată cu voturi .pentru,,….împotrivă …...,, abţineri ,,……

