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H	O	T	Ă	R	Â	R	E		
privind		aprobarea	criteriilor	proprii	de	acordarea	a	ajutoarelor			de	urgenta	precum	si	a	

prestatiilor	financiare	exceptionale	pentru	anul	2020	
	
	

	CONSILIUL	LOCAL	AL	COMUNEI	|INTE}TI	
Având	în	vedere:	

	
• Initiativa	d-lui	primar	Stoica	Aurel		
• Referatul	de	aprobare	al	dlui	primar	Stoica	Aurel	nr.183/13.01.2020	;	
• 	Raportul	 compartimentului	 de	 specialitate	 al	 primarului	 	 -	 asistenta	 sociala-	

nr.184/13.01.2020;		
• Raportul	de	avizare	favorabila	al	comisiilor	consiliului	local		nr.185/13.01.2020;		
• Prevederile	 art.	 28	 alin	 2	 ,	 4	 si	 5	 	 	 din	 	 Lege	 	 nr.	 416/2001,	 a	 venitului	 minim	 garantat	 cu	

modificarile	si	completarile	ulterioare	;			
• Prevederile	art.	130-132	din	Legea	nr.	272/2004	privind	protectia	si	promovarea	copilului	–	cu	

modificarile	si	completarile	ulterioare	;	
• Prevederile	 art.	 41	 -	 44	din	 	H.G.	nr.	 50/2011	 	pentru	aprobarea	Normelor	metodologice	de	

aplicare	a	prevederilor	Legii	nr.	416/2001		privind	venitul	minim	garantat	actualizata	;	
• Prevederile	 art.	 13	 alin	 (1)	 lit.	 h)	 din	 Legea	 nr.	 217/2003	 pentru	 	 prevenirea	 si	 combaterea	

violentri	in	familie,	cu	modificarile	si	copletarile	ulterioare	;	
• Prevederile	 art.	 129,	 alin.	 (1)	 si	 	 (2)	 lit.	 d)	 ,	 alin	 (7)	 lit.	 b)	 din	OUG	nr.57/2019	 privind	 Codul	

administrativ;	
	
	

														{n	 temeiul	 art.	 139	 alin.(1)	 	 si	 	 art.196	 alin.	 (1)	 litera	 a)	 din	OUG	 nr.57/2019	 privind	
Codul	administrativ,	

	
	

HOTĂRÂȘTE:	
	
	

Art. 1 Se aproba criteriile proprii de acordare a ajutoarelor  de urgenta , precum si prestatiile 
financiare exceptionale pentru copii din familiile care se afla in situatii de necesitate 
deosebite  pentru anul 2020 , prevazute in anexa  nr.1, anexa care face parte integranta din 
prezenta hotarare.  

Art. 2 Ajutoarele  de urgenta si prestatiile financiare exceptionale , se acorda in limita fondurilor 
prevazute cu acesta destinatie in bugetul local , prin dispozitia primarului emisa in urma 
efectuarii anchetelor sociale  de catre  compartimentul de asistenta sociala  din cadrul 
Primariei comunei Tintesti .   



Art .3 Se aproba metodologia de acordarea a ajutoarelor de urgenta familiilor precum si prestatiile 
financiare exceptionale pentru copiii din familiile care se afla in situatii de necesitate 
conform anexei nr. 2, anexa care face parte din prezenta hotarare.  

Art. 4 Dl. primar Stoica Aurel,   prin intermediul   compartimentului  de asistenta sociala, va  duce 
la  indeplinire prevederile  prezentei  hotarari.  

Art.	5		 Secretarul	comunei	va		comunica	prezenta	hotarare	persoanelor	si	autoritatilor	interesate	
	
	

Nr.	2/	17.01.2020	 																																																			Pre]edinte	de	ședință,	
TINTESTI		 									 	 	 	 										Consilier	,	Filip	Iulian	
																																													
	
	
	
	

Contrasemnează,	
Pentru	secretar	general,	

Petrescu	Sandina	
	
	
	
	
	
	
	
											Aceasta	hotarare	a	fost	adoptata	de	Consiliul	Local	al	comunei	Tintesti	in	sedinta	din	data	
de	 17.01.2020,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.139	 alin.(1)	 din	OUG	 nr.57/2019	 privind	 Codul	
administrativ,	cu	numar	de	13	voturi	pentru,	0	abtineri	si	0	voturi	impotriva,	din	numarul	total	
de	13	consilieri	in	functie	si	13	consilieri	prezenti	la	sedinta.	
	
	
	


