ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA

HOTARARE
privind stabilirea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenta
conform Legii nr.416/2001
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau,
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei inregistrata la nr.
2566 din 23.09.2008 ;
-raportul contabilului primariei inregistrat la nr . 2567 din
23.09.2008;
-avizul comisiei de specialitate ;
- art. 28, din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
In temeiul art. 45 alin.1 Legea 215/2001, privind administratia publica
locala, republicata:
Hotaraste:
Art.1 Se aproba criteriile de acordare a ajutoarelor de urgenta
familiilor sau persoanelor singure din comuna Vintila Voda, judetul
Buzau, potrivit art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei la hotarari se insarcineaza
primarul comunei.
Art. 3. Secretarul comunei va transmite în termenul legal autorităţilor
şi persoanelor interesate.
Nr. 35
VINTILA VODA, astazi 30 septembrie 2008
PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

SÂRBESCU TEOFIL

AMELIEA PINTILIE

Prezenta hotărâre a fost adoptată:
13 voturi”pntru” ............................................................. 0.voturi”contra”................................................................. 0 voturi abţineri

CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA
JUDETUL BUZAU

ANEXA
la Hotararea nr.
35/30.09.2008

CRITERIILE DE ACORDARE
a ajutoarelor de urgenta conform art.28 din Legea nr. 416/2001
Consiliul local al comunei Vintila Voda intrunit in sedinta ordinara
astazi 30.09.2008 a stabilit urmatoarele criterii pentru acordarea
ajutoarelor de urgenta conform Legii bnr. 416/2001 familiilor sau
persoanelor singure dupa cum urmeaza:
1. Copiilor supradotati ce provin din familii fara posibilitati
materiale.
2. Se va acorda o singura data intr-un an calendaristic (cazuri
exceptionale) familiilor sau persoanelor fara posibilitati de a
plati contravaloarea facturilor de energie electrica.
3. Se va acorda un ajutor de urgenta pentru completarea
sumelor necesare la racordarea locuintelor la reteaua de
electricitate persoanelor singure si familiilor fara posibilitati
materiale.
4. Se va acorda cazurilor deosebite un ajutor de urgenta
pentru procurarea medicamentelor .
5. Se va acorda ajutor pentru completarea alimentatiei si a
combustibilului necesar pentru perioada de iarna familiilor cu
multi copii si persoanelor fara posibilitati.

