
 

HOTĂRÂREA NR.273 

   din data de 29 noiembrie 2017 

- privind stabilirea unor situații deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgență și 

aprobarea metodologiei de acordare a acestora precum și a formularului de cerere privind 

acordarea beneficiilor sociale din bugetul local 

       CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,  

                                                   întrunit în ședință ordinară, 

Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr.35.844 din data 

de 22.11.2017, prin care se propune stabilirea unor situații deosebite pentru care se pot acorda 

ajutoare de urgență, în afara celor stabilite de lege și referatul Serviciului Public de Asistență 

Socială cu nr.3287/14.11.2017, 

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de 

organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru 

comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, 

protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 

minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, 

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) si alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare, ale art. 41 şi art. 42 din 

Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, art.16 alin (5) din Legea 

nr.292/2011, art.7 alin.(3) din Legea nr.17/2000, Legea nr.273/2006, Legea nr.52/2003,  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d“, alin. (6) lit. „a” pct. 2 , art. 45 alin. (2) şi 

art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificarile si completarile ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. - Se aprobă situațiile deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgență precum 

și cuantumul lor, conform anexei nr.1, parte integrantă   



Art.2. - Se aprobă metodologia de acordare a  unor ajutoare de urgență pentru  situații 

de necesitate precum și pentru alte situații deosebite, conform anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3 – Se aprobă formularul de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul 

local, anexa nr.3, parte integrantă. 

Art.4 – Nu se pot acorda ajutoare de urgență pentru: 

 plata cheltuielilor de întreținere reprezentată de costurile aferente consumului de apă, 

canal, energie termică, gaze naturale, energie electrică și altele asemenea. 

 Plata chiriei, a restanțelor și a penalităților 

 Plata impozitului pe bunuri aflate în proprietate, a restanțelor și a penalităților, amenzi și 

taxe de orice natură 

Art.5  - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice alte prevederi 

contrare și anume HCL nr.21/28.02.2011 

   

  Art.6. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

Primarul Municipiului Făgăraș, prin Serviciul Public de Asistență Socială. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ,            

STENGEL NORBERT     Secretarul municipiului, 

                  LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru 

Consilieri in functie 15 

Consilieri prezenti-13 

 

 Prezenta hotărâre se comunică: 

-1ex.Dosar ședință 

-1ex.Colecție 

-1ex.Prefectură 

-1ex.Primar 

-1ex.Secretar 

-1ex.Afișare 

     -1ex. Serviciul Public de Asistență Socială  

 -1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 

 

Cod: F-50      

 



 

 

 

 

           

 


