
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA PRIPONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOT ARAREA NR.17 

DIN 30.07.2018 

Privind : aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta , altele decat 
cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

Initiator: LUCIAN BORZA, primar al comunei Priponesti ,judetul Galati; 
Numarul si data depuneriiproiectului de hotarare: 2763 din 25.07.2018 ,·

Consiliul Local al comunei Priponesti intrunit in sedinta ordinara din 30.07.2018 ; 
A vand in vedere Expunerea de motive a initiatorului de hotarare inregistrata sub nr. 2763 

din 25.05.2018; 
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Priponesti, inregistrat sub nr. 2764 din 25.07.2018; 
A vand in vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 , 2 , 3 din cadrul 

Consiliului Local , judetul Galati ; 
Avand in vedere prevederile art.28, alin.(2), alin.(4), alin.(5) din Legea nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
Avand in vedere prevederile att.41 , art.42 , art.43 , art.44 , art.45 , art.46 , art.4 7 si rut.48 din 

H.G nr.50/2011 privind pcntru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ;

Avand in vedere prevederile art.7 , alin.(3) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala 
a persoanelor varstnice , Republicata ; 

A vand in vedere prevederile art.24 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea �i 
combaterea marginalizarii sociale cu modificarile si completarile ulterioru·e; 

A vand in vcdere prevcderile Legii nr. 292/2011 privind Legea asistentei sociale cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art.36 , alin.(6) , lit.a,, ,pct.2 din Legea nr.215 / 2001 - Legea 
Administratiei Publice Locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Avand in vedere prevederile Legii m.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative ; 

In temeiul a:rt.45 alin. (1) si alin.(2) lit.,a, art.115 alin(l) lit.b din Legea nr.215/2001 - Legea 
Administratiei Publice Local, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. in temeiul 
art.115 alin(l) lit.b din Legea 215/2001 Legea Administratiei Publice Locale , republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

• 



Consiliul local al comunei Priponesti; 

HOTA R ASTE: 

Art. l Se aproba Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta , altele decat cele 
stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 
completarile ulterioare , conform anexei care face parte intcgranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Ajutoarele de urgenta in bani se vor acorda familiilor sau persoanelor singure aflate in 
situatiile prevazute in anexa care face paite integranta din prezenta hotarare , o singura data intr
un an calandaristic ; 

Art.3.Pentru situatiile deosebite prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta 
hotarare , ajutoarele de urgenta se vor acorda in baza anchetei sociale , precum si a documentelor 
justificative anexate (acte privind componenta familiei , veniturile nete lunare a persoai1ei 
singure/ale familiei , acte medicale privind starea de sanatate , orice certificate care certifica 
starea socio-economica precara a familiei/persoanei singure , etc ). 

Art.4. Pafonul maxim ce se poate acorda prin dispozitia primarului pentru o familie pe 
an, nu poate depa~i valoarea de 5.000 lei. 

Art.5.In cazul in care ajutoarele de urgenta nu au fost utilizate in scopul pentru care au fost 
acordate , acestea vor fi recuperate in conformitate cu prevederile legale in vigoare . 

Art.6.(1) Prezenta hotai·are se comunica Prefectului Judetului Galati in vederea exercitarii 
cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei ; 

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei Comunei 
Priponcsti precum si pe pagina de internet http://www.comunapriponesti.ro/ 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA, 

BIRAIANCV

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, 

GROZA JULIET A 




