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HOTĂRÂRE 

NR. 6 DIN 30.01.2018 

privind   stabilirea   situaţiilor   deosebite  pentru care se acordă  ajutoarele de 

urgenţă   din bugetul local 

 
     Consiliul Local al comunei Bahna, judeţul Neamţ intrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2018; 

     Având în vedere: 

- prevederile art.28 alin.(2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.41, art.42, art. 43, art.44, art.45, art.46, art.47 şi art.48 din H.G nr. 50/2011 

pentru  aprobarea   Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr.416/2001 

privind  venitul minim garantat, cu modificările   şi   completările  ulterioare; 

- prevederile art.11, art.15, art.16 si art. 129 din Legea 292/2011 a asistenţei  sociale, cu 

modificările  şi   completările   ulterioare; 

- prevederile art.24 si art.25 din Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările  şi  completările  ulterioare, 

     Examinând  expunerea de motive a Primarului  comunei  Bahna, înregistrată sub nr. 194 din 

29.01.2018 ; 

     Văzând  raportul de specialitate al Compartimentului  de  AsistenţăSocială, înregistrat sub nr.195 din 

29.01.2018, precum  şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

     În  temeiul  prevederilor art. 36 alin.(6) lit.a pct.2 şi ale art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei  publice locale, republicată cu modificările  şi  completările  ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

     Art.1. Se aprobă   situaţiile  deosebite  pentru care se acordă  ajutoarele de urgenţă, precum  şi 

cuantumul maxim al acestora, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta. 

     Art.2. Se aprobă  Metodologia de acordarea  ajutoarelor de urgenţă, în  baza  Legii nr. 

416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările  şi  completările  ulterioare, conform Anexei nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta   hotărâre. 

     Art.3. Compartimentul de Asistenţă  Socială  va  lua   toate  măsurile   necesare   în  vederea  ducerii 

la îndeplinire a prevederilor  prezentei  hotărâri. 

    Art. 4 Incepând cu data  adoptării  prezentei  hotărâri işi încetează aplicabilitatea orice altă prevedere 

contrară. 

    Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor interesate. 
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