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 HOTĂRÂRE 
privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001, privind venitul 

minim garantat cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 2018 

 

 

Consiliul local al oraşului Aleşd, 

Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 234 din 11.01.2018; raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 91 din 08.01.2018 şi 

de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Ţinând seama de dispoziţiile art. 6 alin(7), art. 28 alin(2) din Legea nr. 416/2001, privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 28 alin(3), art. 41 din HG 

nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit.”d”, alin(6) lit.”a” pct. 2 şi art. 45 din Legea nr. 

215/2001, republicată, legea administraţiei publice locale, modificată şi completată, 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. Se aprobă pentru 2018, Planul de acţiuni de interes local în vederea repartizării 
orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiari ai Legii nr. 416/2001, privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei  la prezenta, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 2. (1) Se aprobă acordarea ajutorului de urgenţă prevăzut la art. 28 alin(2) din 
Legea nr. 416/2001 şi art. 41 din HG 50/2011, familiilor şi persoanelor aflate în situaţii 
deosebite, după cum urmează: 

 familii şi categorii de persoane ale căror bunuri au fost afectate de calamităţi 
naturale sau incendii; 

 familiile şi categoriile de persoane cu venituri mici care solicită: 

 suportarea cheltuielilor cu medicamentele pentru bolile incurabile şi 
urgenţelor medicale, intervenţii chirurgicale grave în boli incurabile; 

 suportarea cheltuielilor restante la Asociaţiile de proprietari, energie 
electrică şi chirie pentru locuinţele de stat. 

 sprijin pentru familiile care sunt într-o situaţie de risc major care pun în 
primejdie viaţa, integritatea fizică a persoanei, dezvoltarea fizică şi 
intelectuală a copilului. 

 
 
 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
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(2) Se aprobă următoarele limite între care să se acorde ajutorul de urgenţă: 

 ajutor de urgenţă pentru calamităţi naturale 1000 – 3000 lei 

 ajutor de urgenţă pentru incendii   1000 – 3000 lei 

 ajutor de urgenţă pentru alte situaţii decât calamităţi şi incendii între: 
500 – 1500 lei 

 Art. 3. Se acordă ajutorul de deces pentru familiile beneficiare de ajutor social, conform 
art. 28 alin(4) din Legea nr. 416/2001 şi art. 46 şi 47 din HG nr. 50/2011, care se va acorda 
pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea, pentru achiziţionare sicriu şi accesorii în 
baza actelor prezentate stabilite de lege.  

Ajutorul de deces se suportă din bugetul local, din fondurile alocate cu această 
destinaţie şi poate fi acordat în bani şi/sau natură. 

De asemenea se va suporta din bugetul local şi cheltuielile cu înmormântarea 
persoanelor fără aparţinători şi a celor neidentificate, la sesizarea unităţilor sanitare şi Poliţia 
oraşului Aleşd. 

Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează şef serviciu SPAS, d-ul 
Gheorghe Cociorva. 

Art. 5. Prezenta se comunică cu: 
  -Instituţia Prefectului Judeţul. Bihor 
  -Primarul oraşului Aleşd 
  -d-ul Cociorva Gheorghe- şef serviciu SPAS 
  -afişare 
  
 
  

 

          
 
  REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     

                           KAJANTO PAUL                           
                                                                                               
         CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA  
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Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 

         
 


