2015

ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI

HOTARARE
nr. 22/29.05.2015

privind stabilirea situatiilor si a modului de acordare a
ajutoarelor de urgenta
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, d-l Andrei Ion inregistrata
sub nr. 5152/25.05.2015;
-avizul secretarului de comuna ,dat pe proiectul de hotarare;
-adresa nr. 4607/8686/19.05.2015 a Institutiei Prefectului-Judetul Buzau, prin
care se solicita adoptarea unei hotarari a Consiliului local in care sa se specifice
concret situatiile speciale in care se acorda ajutoare de urgenta persoanelor
defavorizate ;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Smeeni
inregistrat sub nr. 5153/25.05.2015;
- prevederile Anexei nr.2, pct.10 , lit.f) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;
- prevederile art.41-48, din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru
aprobareaNormelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 28 alin. (2) si alin. (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36 si art.45 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.1

Se acorda ajutoare de urgenta persoanelor defavorizate , la cerere,
numai in urmatoarele cazuri :
1)
In situatiile de necesitate prevazute de art. 28 ,alin .2) , din Legea
nr.416/2001 privind venitul minim garantat si anume:
a)calamitati naturale,
b)incendii,
c)accidente;
2)Alte situatii deosebite dupa cum urmeaza:
a)ajutoare in valoare de maxim 1500lei , pentru infiintarea bransamentelor la
energie electrica a locuintelor persoanelor beneficiare ale Legii nr.416/2001 si a
altor persoane defavorizate economico-social ,fapt stabilit numai in urma unei
anchete sociale.
b)ajutoare in valoare de maxim 10000 lei pentru constructia de locuinte
pentru persoanele fara adapost sau familiilor cu peste 10 membri , proprietare
de teren necesar constructiei propuse .

c)ajutoare in materiale de constructii ,in valoare de maxim 5000lei pentru
securizarea edificiilor aflate in grad de prabusire, ce pun in pericol viata
,proprietatea persoanelor fizice beneficiare ale Legii nr.416/2001 si a altor
persoane defavorizate economico-social ,fapt stabilit numai in urma unei anchete
sociale si a unui referat constatator al compartimentului Urbanism si Cadastru ,
aprobat de primar .
d)ajutoare financiare in valoare de maxim 1500 lei ,acordate persoanelor
bolnave ,defavorizate , pentru achizitionarea de echipamente si obiecte medicale
indispensabile vietii , fapt dovedit cu documente medicale si ancheta sociala a
compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Smeeni .
e)ajutoare de inmormantare , in valoare de maxim 500 lei ,astfel:
1. urmasilor persoanelor decedate , beneficiare de ajutor social , conform
prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare.
2. urmasilor persoanelor decedate , intrunind cumulativ urmatoarele
conditii:
2.1. decedatul nu a avut nici un fel de venit la momentul decesului.
2.2. familia decedatului nu dispune de nici un fel de venit , dovedit cu
documente fiscale si numai dupa efectuarea unei anchete sociale de catre
departamentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei comunei Smeeni.
2.3. reprezentantul familiei decedatului completeaza declaratia pe proprie
raspundere , anexa 1 la prezenta , că nu a primit ajutor de inmormantare
pentru decedat de la alte institutii de stat.
Art.2 Prevederile prezentei hotarari , pot fi atacate in Instanta de contencios
administarativ a Tribunalului Buzau , in 30 de zile de la comunicare.
Art.3
Pe data prezentei HCL nr.58/2014 , privind modalitatea acordarii
ajutoarelor de inmormantare , se abroga.
Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste
Primarul comunei Smeeni , compartimentul Asistenta Sociala si compartimentul
Buget-Contabilitate .
Art.5 Secretarul comunei Smeeni , judetul Buzau , va comunica prezenta
hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.
Presedinte de Sedinta
Consilier local
Musat Adrian

Contrasemneaza
Secretar ,
Stanescu Anghel

Luigi
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” 0 .„împotrivă”,.0
totalul de .15...... consilieri locali în funcţie, din care prezenţi 15 .
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI
PRIMAR
Nr. 5152/25.05.2015

„abţineri” din

EXPUNERE DE MOTIVE
Conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

si

prevederile Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
prevederile Legii

coroborate cu

nr.273/2006 privind finantele publice locale si a prevederilor HCL. nr

1/2015 privind aprobarea bugetului local al comunei Smeeni , Consiliul Local al comunei
Smeeni poate acorda sume cu caracter de ajutor de urgenta la solicitarea persoanelor
beneficiare de ajutor social si a persoanelor defavorizate din punct de vedere economic , care
nu se incadreaza in conditiile prevazute de

Legiea

nr. 416/2001 din cauza suprafetelor

detinute in intravilan ,aferente locuintelor personale.
Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului-Judetului Buzau ,prin care se
solicita stabilirea tuturor situatiilor in care se acorda de catre Consiliul local Smeeni, ajutoare
de urgenta , persoanelor defavorizate
acorda

ajutoarele de urgenta . In

,este necesar sa se stabileasca situatiile in care se
acest sens supun aprobarii proiectul de hotarare in forma

prezentata.

Primar
Andrei Ion

