ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 72
din 10 decembrie 2015
privind introducerea unui nou alineat în anexa de la HCL 15 din 2012 a Comunei Tureni, privind
stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă
Consiliul local al comunei Tureni, judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru odinară din data de
10.12.2015;
Având în vedere prevederile:
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare,
- HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat;
- Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu completările şi modificările
ulterioare
Având in vedere Raportele de specialitate nr. 8702 din 04.12.2015
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 aprobă introducerea unui nou alineat în anexa de la HCL 15 din 2012 a Comunei
Tureni, respectiv:
- Ajutoare pentru acoperirea minimului necesar cu ocazia unor evenimente speciale ( Sărbătorile de
Paşte, Sărbătorile de iarnă, ş.a )
Se pot acorda ajutoare în bani şi/sau în natură (produse alimentare , obiecte de îmbrăcăminte, alte categorii
de bunuri de strict necesitate) pentru persoanele singure și/sau familii cu domiciliul în comuna Tureni, cu
condiţia ca veniturile să nu depăşească 400 lei/lună/membru de familie sau persoană singură .
Ajutoarele se pot acorda ajutoare în sumă de până la 1000 lei pe baza anchetei sociale şi a actelor
doveditoare, prin dispoziţia Primarului.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Tureni şi compartimentul de specialitate din cadrul instituţiei.
Art. 3. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică comunică în termenul
prevăzut de lege către :
-

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,
Primarul comunei Tureni ,
Compartimentului de specialitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COLOSVARI ILEANA

CONTRASEMNEAZĂ
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

1

