ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 155
din 11 decembrie 2017
pentru stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă ,
altele decât cele stabilite de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru extraordinară din data de
11.12.2017;
În conformitate cu prevederile :
- Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
Având in vedere Raportul de specialitate nr. 8435 din 04.12.2017 al compartimentului buget finanţe
precum şi Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local ;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 precum şi art. 115
alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi
completările
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se stabilesc situaţiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite
de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei
, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Acordarea ajutoarelor de urgenţă se vor face prin Dispoziţie a Primarului comunei Tureni, la
solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure , pe bază de declaraţie pe proprie răspundere,
însoţite de actele doveditoare , în funcţie de situaţia pentru care se solicită ajutorul de urgenţă , numai după
efectuarea anchetei sociale şi întocmirea referatului de specialitate de către Compartimentul asistenţă socială ,
prin care se certifică situaţiile de necesitate şi numai în situaţii temeinic justificate.
Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local
Tureni nr. 15 din 23.02.2012.
Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se incredinţează Primarul Comunei
Tureni şi Compartimentul asistenţă socială.
Art. 5. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de
lege către :
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,
- Primarul comunei Tureni ,
- Compartimentul asistenţă socială.
- Publicat pe site-ul Comunei Tureni

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOROVAN VASILE

SECRETAR AL COMUNEI TURENI
OLTEAN GABRIEL IOAN

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare :
Nr. consilieri in funcţie = 11
Voturi „ Pentru ”
=
9
Nr. consilieri prezenţi = 9
Voturi „ Împotrivă ” =
0
„ Abţineri ”
=
0

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
la Hotararea nr. ____ din 11.12.2017

Situaţii care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite
de Legea nr.196/2016 , cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente
1. Distrugerea sau degradarea unor bunuri : gard , casă , culturi agricole , animale , accidente ,
calamităţi ( cutremure , incendii , inundaţii , alunecări de teren , căderi de arbori), în cuantum de până
la 3.000 lei , în funcţie de gravitatea acestora.
Notele de constatare vor fi întocmite de Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Tureni .
2. În cazul decesului persoanei cu handicap soţului / soţiei / copilului , în cuantum de până la
1500 lei , cu condiţia prezentării documentelor justificative cu privire la cheltuielile făcute cu acesta
ocazie.
3. Beneficiarilor de ajutor social care decedează şi se constată , în urma anchetei sociale, ca
urmaşii acestora au suportat cheltuielile de înmormântare , în cuantum de până la 1000 lei , cu condiţia
prezentării documentelor justificative cu privire la cheltuielile făcute cu acesta ocazie.
4. Decesul în familia angajatului din cadru instituţiei , soţul / soţia / copilul, în cuantum de până
la 2000 lei , cu condiţia prezentării documentelor justificative cu privire la cheltuielile făcute cu acestă
ocazie.
5. Accidentarea în timpul exerciţiului funcţiunii al unui angajat din cadrul institutiei în urma
căruia a suferit o spitalizare mai mare de 15 zile sau o infirmitate în cuantum de până la
2000 lei, în funcţie de gravitatea acesteia.
6. în cazul bolnavilor cronici , cu prioritate persoane vârstnice, provenite din familii în care nu se
depăşeste salariul minim pe economie , pentru acoperirea parţială a costurilor medicamentelor , în
cuantum de până la 1000 lei / an.
7. In cazul persoanei singure sau al unei persoane dintr-o familie ale cărei venituri nete pe
membru de familie , la data decesului , au fost sub salariul minim pe economie, sau când persoana
decedată nu a realizat venituri şi nu a cotizat la fondul asigurărilor sociale, în cuantum de până la 1000
lei.
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