ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA TODIREŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 11 / 2021
privind stabilirea situaţiilor în care se pot acorda ajutoare de urgenţă pentru anul 2021
având în vedere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Todireşti, raportul de avizare al comisiei de specialitate,
precum şi raportul compartimentului de resort;
- în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare, capitolul III (alte ajutoare) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, aprobate prin Hotararea Guvernului Nr. 778 din 9
octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011,
a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie
socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 ;
în temeiul art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

Consiliul local al comunei Todireşti , judeţul Vaslui ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se stabilesc situaţiile deosebite pentru care primarul poate acorda ajutoare de urgenţă,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotararea .
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Todireşti, prin
compartimentul de asistenţă socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Todiresti , judeţul Vaslui .
Todireşti, 20 ianuarie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

__________________________
CONTRASEMNEAZA
Secretar al comunei Todiresti
Aionese Vasile - Fănel

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA TODIRESTI
PRIMAR

ANEXA
la proiectul de Hotarare nr.11/ 2021

SITUATII DEOSEBITE
IN CARE PRIMARUL COMUNEI TODIRESTI POATE ACORDA AJUTOARE DE URGENTA

Nr.
crt.
1.

SITUATII DEOSEBITE IN CARE PRIMARUL COMUNEI
TODIRESTI POATE ACORDA AJUTOARE DE URGENTA

LIMITA
MAXIMA
- LEI1.500

2.

Decesul unei personae din familia persoanei cu handicap asimilata
gradului I
Inmormantarea cadavrului gasit si neidentificat

3.

Inregistrarea tardiva a nasterii

1500

4.

In cazul decesului unui membru al familiei care nu beneficiaza de de
ajutor social , dar are o situatie materiala precara
Incendii , accidente , calamitati naturale , inundatii , alte situatii
deosebite etc

2.000

5.
6.
7.
8.

2.000

5.000

Probleme medicale grave ( hepatita , boli de plamani , neoplasm ,
interventii chirurgicale grave etc.) (analize medicale , aparate medicale ,
proteze , accidente )
Persoana ale caror locuinte nu sunt racordate la reteaua electrica

3.000

Alte situatii deosebite reiesite din ancheta sociala si insusita de catre
Primarul comunei Todiresti , judetul Vaslui

1.500

4.000

