ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI T A R C E A

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Tarcea
nr.15 din 28 martie 2013
Având în vedere Referatul de aprobare al primarului în calitate de inițiator al
proiectului de hotărâre, Raportul compartimentului asistență socială și avizul favorabil al
comisiilor de specialitate pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate,
familie, muncă, protecţie socială, protecţie copii, tineret, sport și turism, respectiv pentru
activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei,
gospodărire comunală, servicii, agricultură și comerț;
Ținând cont de prevederile art.41-48 din Normele Metodologice din 19 ianuarie 2011
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de
cele ale art. 15-16 din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale;
În temeiul dispozițiilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d, alin (7) lit.b,
art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCEA
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al Comunei
Tarcea nr.15 din 28 martie 2013 referitor la criteriile de acordare a ajutoarelor de urgență din
bugetul local, în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta se comunică, prin grija secretarului general, cu:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor,
-Primarul Comunei,
-Compartimentul asistență socială,
-La dosar,
-Se aduce la cunoștință publică.
Preşedinte de şedinţă,
Molnar Iosif-Vincze

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al Comunei Tarcea,
Băican Elisabeta

Nr.13 din 25.02.2021
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ şi 0 ABŢINERI din
cei 10 consilieri prezenţi
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Anexa
la HCL nr.13 din 25.02.2021

Criteriile de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local
în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare
Ajutoarele de urgenţă se pot acorda familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul în
comuna Tarcea, în limita fondurilor alocate în acest scop în bugetul local.
Nr.
Crt.
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Descrierea situaţiei deosebite
Efectuarea de operaţii chirurgicale complicate, cu costuri ridicate
în cazul persoanelor beneficiare de ajutor social şi al celor cu
venituri mici, dovedite cu acte medicale de specialitate.
Efectuare de tratamente şi investigaţii de specialitate în clinici de
specialitate, în cazul persoanelor beneficiare de ajutor social şi al
celor cu venituri mici, dovedite cu acte medicale de specialitate.
Cumpărarea de medicamente pentru persoanele beneficiare de
ajutor social şi/sau cu venituri mici, cu probleme grave de sănătate
care necesită tratamente medicale de lungă durată, intervenţii
chirurgicale, şi care se află în imposibilitatea de a-şi achiziţiona
medicamentele şi/sau dispozitivele medicale necesare datorită
lipsei sau insuficienţei veniturilor pe care le realizează.
Decesul ambilor părinţi ai copiilor minori, când aceştia sunt daţi în
plasament la familii cu venituri mici.
Acoperirea unei părţi din cheltuielile de înmormântare pentru
beneficiarii de ajutor social şi pentru persoanele marginalizate sau
cu venituri mici, dacă persoana decedată nu a avut asigurate
contribuţiile la fondul asigurărilor sociale şi de sănătate, urmaşii
sau aparţinãtorii acesteia neputând beneﬁcia de ajutor de
înmormantare din partea altor institutii, neavând nici posibilităţi
material pentru a suporta aceste cheltuieli, cu condiţia prezentării
documentelor justificative care să reflecte cheltuielile făcute cu
această ocazie.
Accidente care duc la distrugerea unor bunuri (gard, casa, anexe
gospodăreşti) provocate de calamităţi naturale (cutremure,
incendii, inundatii, furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori,
grindină) în funcţie de gravitatea acestora.
Ajutor pentru acoperirea unei părţi din costurile de reparaţii ale
locuinţelor aflate într-o stare avansată de degradare pentru
persoana singură sau familia nevoiaşă şi care le pune în pericol
integritatea fizică.
Sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate
pe linie de evidenţă a populaţiei şi stare civilă

Cuantum
500-2000

500-1000

100-1000

500-3000
1500-2000

500-3000

100-1000

150
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