ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI MILIŞĂUŢI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

NR.

//

Z 9] DI

|

privind stabilirea unor masuri pentru punerea în aplicare a Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat
Consiliul local al orașului Milişăuţi,
având în vedere:

al domnului Vasile Cărare, primarul orașului Milișăuți;

-

referatul de aprobare

-

raportul de specialitate întocmit de

-

raportul de avizare al Comisiei

;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) și art. 28 alin. (2), (4) și (5) din Legea nr.

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) precum și al art. 196
din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

alin.

(1)

lit.

a)

HOTĂRĂŞTE:

orașului Milișăuți poate acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor
care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, boală sau
deces, precum și pentru alte situații deosebite, în condițiile și cuantumul prevăzut în anexa nr.1
Art.

la

1

- (1) Primarul

prezenta hotărâre.

în

limita sumelor
(2) Acordarea de ajutoare de urgență se face prin dispoziție a primarului,
prevăzute cu această destinație în bugetul local, pe baza cererilor motivate, însoțite de acte
justificative, precum și a anchetelor sociale întocmite în cauză.
(3) În cazuri deosebite, temeinic dovedite și motivate, primarul

va putea

dispune, în mod

excepțional, acordarea de ajutoare de urgenţă și în alte situații, neprevăzute în anexa nr. 1, sau
într-un cuantum ce depășește limitele prevăzute în aceeași anexă, însă numai cu avizul prealabil
pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate și familie, muncă
socială, culte, protecție copii, tineret
sport, a Consiliului local.

al Comisiei

și

Art. 2. -

Se

și

protecţie

de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul orașului Milişăuţi, conform

aprobă Planul

munca prestate de
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Primarul orașului Milişăuţi, prin aparatul

prevederile prezentei hotărâri.

de specialitate,

va duce la îndeplinire

al orașului Milişăuţi va

asigura aducerea la cunoștință publică și
comunicarea prezentei hotărâri în termenul legal către persoanele
instituțiile interesate.

(2) Secretarul general

și

(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
(4) Anexele

nr.

1

se abrogă orice prevederi contrare.

și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.
Ordonanţa

de

urgență

nr.

57/2019 privind Codul administrativ.

INIŢIATOR

Primar
Vasile CĂ

137

alin.

(1)

și art. 139 alin. (3) it. a) din

Anexa nr

1

la HCL nr

Situaţiile deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgenţă
familiilor sau persoanelor aflate în stare de necesitate,
cuantumul ajutoarelor
condiţiile de acordare

şi

În caz de deces în familii cu situaţie materială modestă şi care nu beneficiază
de ajutoare de înmormântare din alte surse, se pot acorda ajutoare pentru acoperirea
unei părţi a cheltuielilor de înmormântare, în valoare de cel mult 1.500 lei. În cazul '
deceselor survenite în străinătate, în situația în care familia suportă şi cheltuielile
ocazionate de repatrierea corpului neînsufleţit, valoarea ajutorului poate fi de cel mult
1.

2.000 lei.
2. În cazul persoanelor care suferă de boli grave, dovedite cu acte medicale de
specialitate, şi care necesită investigații medicale, intervenții chirurgicale, tratament
medicamentos sau proteze, se pot acorda ajutoare de urgență în cuantum de cel mult

1.500 lei.
3. În cazul persoanelor aflate în situaţii de dificultate, cu prioritate persoane
vârstnice sau bolnavi cronici, se pot acorda ajutoare de urgență ocazionale în sumă de

cel mult 1.000 lei.
4. În caz de distrugeri ale locuinţelor ori anexelor gospodăreşti provocate de
incendii sau alte calamităţi naturale (cu excepţia celor pentru care există obligativitatea
încheierii unor poliţe de asigurare) se poate acorda un ajutor de urgenţă în valoare de
cel mult 5.000 lei.
5. În cazul minorilor cu rezultate bune la învăţătură, provenind din familii cu
situație materială modestă, sau orfani de unul sau ambii părinţi, se pot acorda ajutoare
financiare pentru prevenirea abandonului şcolar. Valoarea cumulată a ajutorului
acordat pentru un minor nu va depăşi suma de 3.000 lei/an.
6. Pentru familiile cu situație materială modestă, cărora le-au murit animale mari

(cai, vite), se pot acorda ajutoare de până la 1.500 lei, cu condiţia ca animalul decedat
să fi fost singurul din categoria respectivă avut în proprietate.
7. În alte cazuri

ce se pot ivi, referitoare la evenimente

neprevăzute, se pot acorda
ajutoare băneşti ocazionale în sumă de cel mult 2.000 lei, pe baza anchetei sociale şi a
altor acte doveditoare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general
oraşului,

al

Viorel Dumitru Semeniuc

Anexa nr. 2la HCLnr.__/

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI

Planul de acţiuni sau lucrari de interes local
pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoanele
beneficiare de ajutor social la nivelul oraşului Milişăuţi
valabil în anul 2021

- Întreţinerea spaţiilor verzi:

|

- curăţarea terenului

de gunoaie, resturi vegetale, etc.

-

săparea manuala a solului;

-

plantarea de flori sau puieţi;

- plivirea buruienilor;

şi

arbuştilor ornamentali;
curăţarea, toaletarea arborilor
- curăţarea terenului de frunze, crengi și vegetație invazivă;
- văruirea pomilor;
Igienizarea cursurilor de apă.
- îngrijirea,

Salubrizarea spaţiilor publice:
- măturat strazi, alei, parcuri, trotuare;
- golirea coşurilor de gunoi;
II

-

a

încărcarea manuală
gunoiului în mijloacele de transport;
- curăţarea şi îndepărtarea manuală a zăpezii şi gheții.

-

III.

Alte activităţi administrativ-gospodăreşti:
- împrăştiat pietriş, nisip;
- decolmatări de şanţuri, rigole, canale;
- crăpat şi depozitat lemne de foc;
- văruit, vopsit.

Primar,
Vasile CĂRARE,

Întocmit,
Insp. asistență socială Pislariu Coca Luminiţa

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

ORAȘUL MILIŞĂUŢI
-PRIMAR-

SSOS

Nr,

din

Da

OB

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor masuri în vederea aplicării
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prevede posibilitatea
acordării de către primar a unor ajutoare de urgență
situații de necesitate cauzate
de calamităţi naturale, incendii, accidente, boală, deces, precum şi pentru alte situaţii
deosebite, ajutoare ce se acordă din bugetul local, fără a se preciza limitele sumelor

în

nici criterii de acordare a unor astfel de ajutoare.
fiPrinacordate
şi
HCL nr. 21/27.02.2017 consiliul local a stabilit o serie de situaţii și cazuri
specifice în care fi acordate ajutoare de urgență, precum şi cuantumul ajutoarelor
ce fi acordate în respectivele cazuri.
Întrucât
limite maximale
fost stabilite la nivelul anului

ce

pot

pot

pot

aceste
2017,
au
consider că se impune actualizarea acestor valori conform puterii actuale de
circulaţie a monedei naționale.
Totodată propun aprobarea, prin aceeaşi hotărâre, a Planul de lucrări de interes
local pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoanele beneficiare de ajutor
social, obligaţie prevăzută la art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat.
Solicit adoptarea hotărârii şi anexelor în forma prezentată.

Primar,
Vasile

