ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR. 111 DIN 28.11.2018
privind modificarea Anexei 1 parte integranta din H.C.L. Nr. 10 din 30.01.2014 privind stabilirea unor
masuri pentru acordarea ajutorului de urgenta persoanelor si familiilor defavorizate , aflate in situatii
deosebite, beneficiarilor masurilor de protectie sociala precum si aprobarea situatiilor deosebite ce pot
determina acordarea unor astfel de ajutoare
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 28.11.2018;
Vazand:
- Proiectul de hotarare si expunerea de motive prezentate de primarul orasului Murfatlar dl Valentin
Saghiu ;
- Raportul de specialitate al compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara;
- Raportul de specialitate al Serviciului finaciar contabil – resurse umane ;
- Avizul comisiei nr.1 , 2 si 3 ;
- Avizul de legalitate al secretarului;
In conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 si alin. 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificarile si completarile ulterioare , art. 41 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin HGR nr. 50/2011 cu modificarile
si completarile ulterioare , prevederile art. 2 din Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta
sociala ;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 6 lit. a, pct. 4, art. 45, art. 115, al.1 lit. b din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata in anul 2007, Consiliul Local Murfatlar,
HOTARASTE :
Art. 1 – Aprobarea modificarii Anexei 1 parte integranta din H.C.L. Nr. 10 din 30.01.2014 privind
stabilirea unor masuri pentru acordarea ajutorului de urgenta persoanelor si familiilor defavorizare , aflate in
situatii deosebite, beneficiarilor masurilor de protectie sociala precum si aprobarea situatiilor deosebite ce pot
determina acordarea unor astfel de ajutoare.
Art. 2 – Anexa modificata si completata conform Art.1 este prezentata in Anexa 1 parte integranta
din prezenta hotarare.
Art. 3 - Ajutoarele de urgenta se acorda numai in situatiile prevazute la art. 1 la propunerea
compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara prin dispozitia a primarului orasului Murfatlar la
solicitarea scrisa a persoanei singure sau a unui membru de familie pe baza unei declaratii pe propria
raspundere insotita de acte doveditoare in functie de situatia pentru care se solicita ajutorul de urgenta .
Art. 4 – Acordarea ajutoarelor de urgenta pentru situatiile prevazute la art. 1 se acorda in limita
fondurilor prevazute si existente in bugetul local al orasului Murfatlar , cu aceasta destinatie .
Art. 5 - Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art. 6 - Secretarul orasului Murfatlar va comunica prezenta factorilor interesati.
Prezenta a fost adoptata cu 15 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva.
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