
  
 

ROMÂNI A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRCENI 

Comuna DOBÂRCENI,  

 
HOTARAREA  NR. 15  

Privitor la : aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă, altele 

decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

Consiliul local al comunei DOBÂRCENI judeţul  Botosani  

AVÂND în vedere: 

Expunerea de motive , prezentată de d-nul. primar , şi proiectul de hotărâre înaintat spre 

dezbatere consiliului local; 

Raportul de specialitate nr.. 2183/23.07.2015, al Compartimentului asistenţă socială prin 

care se propune aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele 

stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ţinând seama de avizul dat de comisiile de specialitate a Consiliului Local al comunei 

DOBÂRCENI,  

În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim 

garantat cu modificările şi completările ulterioare şi art. 41-43 din Hotărârea Guvernului nr. 

50/2011, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, privind 

venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 11,art.15,art 

16 si art 129 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale,cu modificarile si completarile ulterioare, 

-Prevederile art.24 si art.25 din Legea nr.116/2002 privind  prevenirea si combaterea 

marginalizarii sociale,cu modificarile si completarile ulterioare, 

-Prevederile art.129,alin.(7),lit.b)completate de prevederile art.196,alin.(1),lit.a )din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele 

stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

compartimentul de specialitat, informând Consiliul Local, asupra modului de îndeplinire. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi comunicată Instituţiei 

Prefectului judeţului Botosani ,  

 
Presedinte de  sedinta  Contrasemnează, 

Mantaluta Puiu                                                                             SECRETAR General, 
Cimbru Liliana 

DOBÂRCENI  
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