ROMANIA
JUDETUL sAla"r
CONSILIUL LOCAL
COMUNA BOBOTA

norAnAnrA NR. 11
DIN 31 MARTIE 2016
privind stabilirea criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgen{I pentru
persoanele care se afltr in situafii de necesitate sau alte situa{ii deosebite
Consiliul local al Comunei Bobota, intrunit in gedintl ordinarI;
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Bobota nr. 2584 din 25.03.2016;
- Raportul de specialitate al Compartimentului de prestafii qi servicii sociale cu nr.
2545 din25.03.2016;
- Rapoartele de avizare ale comiisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bobota,
- Prevederile art. 28 alin. (2), alin.(4) qi alin. (5) din Legea 41612001 privind venitul
minim garantat coroborate cu art. 4l-48 din HG nr. 50l20ll qi prevederile H.G.
5712012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
4161200t;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea w. 21512001
privind administratia public[ local6, republicatI, cu modific6rile gi complet6rile
ulterioare,
in temeiul art. 45 alin. (1) qi ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea rc.21512001 privind
administratia publicilocalI republicatS, cu modificirile gi completlrile ulterioare,

HOTARA$rE

Art.l.

Se aprobl Criteriile pentru acordarea de ajutoare de urgenfS pentru persoanele
care se afl6 in situafii de necesitate sau alte situalii deosebite precum qi metodologia de
qi 2 care face parte integrant6 din
acordare a ajutoarelor de urgenfS, conform Anexei nr.
prezenta hotlrdre.
Art.2, Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de
venituri gi cheltuieli al comunei Bobota prevdzute la capitolul ,,Asigur6ri qi asistenlE
social6".
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot[rdri se incredinJeaz[:Primarul
Comunei Bobota, Compartimentul contabil qi Compartimentul de servicii qi prestafii sociale.
Art.4. Prezenta hotirire se comunicl la:
- Institufia Prefectului Judetului S6laj;
- Primarul Comunei Bobota;
- Compartiment contabil;
- Compartiment servicii qi prestafii sociale
- Dosar $edintS;
- Dosar Hot6rdri.
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