ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O TĂ R Â R E
pentru completarea H.C.L.nr.45/02.10.2014 privind reglementarea
acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare.
Nr.24 din 06.04.2016.
Consiliul local al comunei GRINDU,judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile art.28, alin.(2) şi (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 41 - 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.9, art.15, alin. (3), art.129 şi art.132 din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale;
Având in vedere :
- expunerea de motive, nr.960 din 06.04.2016 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.959 din 06.04.2016 al compartimentului de specialitate;
- raportele nr.63 şi 204 din 06.04.2016 a comisiilor de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr. 24 din 06.04.2016.
In temeiul 36, alin.(2), lit.” d „ coroborat cu alin.(6), lit.” a „, pct.2, alin.(9), art.45, alin.(1) şi
art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1. Se completează anexa nr.1 la H.C.L.nr.45/02.10.2014, cu următoarele situaţii deosebite
care motivează acordarea de ajutoare de urgenţă din bugetul local al comunei, cu sume de până la
4.000 lei, în situaţia în care persoana sau familia are un venit redus, până la nivelul salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată/membru de familie, indexat în condiţiile legii, după cum urmează :
 Cetăţenilor comunei Grindu, locatari ori proprietari ai unor imobile afectate în timp de
acţiunea factorilor climaterici, devenite improprii pentru locuire;
 Familiilor singure care nu îşi pot permite efectuarea unor cheltuieli necesare asigurării
unui minim de existenţă şi al căror nivel de trai se află sub nivelul minim de existenţă(persoane care nu
beneficiază de o locuinţă proprie şi sunt găzduite prin diverse adăposturi sau persoane a căror locuinţă
este atât de degradată încât reprezintă un pericol pentru viaţa locatarilor);
 Repararea, distribuirea şi transportul materialelor, la domiciliul beneficiarilor ale căror
locuinţă sunt într-o stare avansată de degradare pentru persoana singură sau familia nevoiaşă;
 Alte situaţii care vor necesita intervenţia autorităţii administraţiei publice locale;
Art.2. Celelalte articole din H.C.L.nr.45 din 02.10.2014, rămân neschimbate.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu, compartimentului de asistenţă socială şi se aduce
la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale
şi pe sitte-ul : www.grindu.ro.
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Adoptată la GRINDU.
Astăzi 22.04.2016.
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