ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI

PROIECT

Nr. 64 din 19.10.2018

Vizat pentru legalitate,
Secretar,
Jr. Bostan Ionel

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordarii de ajutor banesc unui cetatean a carei
locuintă a fost afectată de incendiu
Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt;
Având în vedere referatul nr. 5037 din 17.10.2018 a Compartimentului de
asistenta sociala pentru acordarea unui ajutor bănesc pentru doamna Gliga
Constantin întrucât gospodăria sa a fost afectată de incendiu, expunerea de
motive a primarului comunei Bodești cu nr. 5091 din 19.10.2018, raportul de
specialitate a Compartimentului de asistenta sociala înregistrat cu nr. 5092 din
19.10.2018 care justifică acordarea unor ajutoare de urgenţă, procesul verbal de
intervenție a Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă „Petrodava” al Judeţului
Neamţ cu nr. 179 din 20.03.2018;
În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii
Guvernului nr.50/2011 referitoare la aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr.416/2001;
În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin. 6 lit.a pct.2, art.45, alin.1 şi
art. 62 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se dispune acordarea de care primarul localităţii Bodeşti a unor
ajutoare de urgenţă în cuantum de 5000 lei pentru numitul Atomei Elena,
locuitoare a comunei Bodești, care se află în situaţia de necesitate cauzată de
incendii asupra gospodăriilor.
Art.2. Primarul comunei Bodeşti prin aparatul de specialitate vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul comunei va înainta si comunica prezenta hotărâre
autorităților și persoanelor interesate.
Initiator,
Primar,
Barna Marinel
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Nr. 5091 din 19.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea acordarii de ajutor banesc unui cetatean a carei
locuintă a fost afectată de incendiu
În contextul prevederilor art.28 alin.2 din Legea 416/2001 privind venitul minim

garantat cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art.41 din H.G. 50/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001,
potrivit cărora ''primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se
află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente precum
şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local''.
Potrivit prevederilor art.28 alin.2 din Legea 416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art.41 din din H.G.
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
416/2001 şi cu art. 36 alin.6 lit.a) pct.2, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b) şi alin.3 ale
Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului local proiectul de hotarare
privind acordarea unui ajutor de urgenţă, ca urmare a unui incendiu, în conformitate cu
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare
si in baza acesteia se va emite dispozitia primarului localitatii pentru acordarea
ajutorului de urgenta.
Urmare a analizei situației datorată de către incendiul la gospodăria dnei Atomei Elena din comuna Bodeşti, sat Bodeștii de Jos, județul Neamț care
a ars, având in vedere procesele-verbal de intervenție nr. 179 din
20..03.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă „Petrodava” al
Judeţului Neamţ, văzând prevederile legale, se stabileşte ajutorul de urgenţă
si cuantumul prin dispoziţia primarului precum si prin hotărâre de Consiliu
local, ca urmare a propunerii de acordare a ajutorului în suma de 5000 lei
pentru d-na Atomei Elena, suma ce va fi luata din Capitolul 68.02 subcapitol
68.02.15.01 – ajutor social al bugetului local aprobat.

Inițiator,
PRIMAR,
Barna Marinel
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RAPORT

la proiectul de hotărîre privind aprobarea acordarii de ajutor banesc
unui cetatean a carei locuintă a fost afectată de incendiu
Asistenţa socială are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, datorită unor
motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile
sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială la care se adugă
alte categorii sociale, preponderente fiind persoanele vârstnice, familiile monoparentale,
familiile cu copii mulţi, cu venituri mici sau fără venituri.
Potrivit Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, statul prin
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, îşi asumă responsabilitatea de realizare a
măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind prestaţiile sociale şi serviciile
sociale.
În contextul prevederilor art.28 alin.2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art.41 din H.G. 50/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, potrivit cărora ''primarii pot
acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate
de calamităţi naturale, incendii, accidente precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin
hotărâre a consiliului local'', necesită adoptarea unei hotărâri de către Consiliul local al
comunei Bodeşti.
Urmare a analizei situației datorată de către incendiul la gospodăria d-nnei Atomei Elena
din comuna Bodeşti, sat Bodeștii de Jos, județul Neamț care a ars, având in vedere procesulverbal de intervenție nr. 179 din 20.03.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă
„Petrodava” al Judeţului Neamţ, văzând prevederile legale, se stabileşte ajutorul de urgenţă si
cuantumul prin dispoziţia primarului precum si prin hotărâre de Consiliu local, ca urmare a
propunerii de acordare a ajutorului în suma de 5000 lei pentru d-na Atomei Elena, suma ce va
fi luata din Capitolul 68.02 subcapitol 68.02.15.01 – ajutor social al bugetului local aprobat.
Având în vedere cele prezentate, potrivit prevederilor art.28 alin.2 din Legea 416/2001
privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art.41 din
din H.G. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
416/2001 şi cu art. 36 alin.6 lit.a) pct.2, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b) şi alin.3 ale Legii
nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului local proiectul de hotarare privind acordarea
unui ajutor de urgenţă, ca urmare a unui incendiu, în conformitate cu Legea 416/2001 privind
venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare si in baza acesteia se va emite
dispozitia primarului localitatii pentru acordarea ajutorului de urgenta.

Consilier asistenta sociala,
Paisa Georgiana

