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 H O T A R A R E 

privind stabilirea situatiilor deosebite, pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta 

 

Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în sedința 

ordinară din data de 30.06.2020: 

Avand in vedere: 

-         Referatul de aprobare al Primarului comunei Bezdead, în calitate de inițiator, 

înregistrat sub nr. 3888/20.05.2020; 

- Raportul de specialitate  nr. 3889/20.05.2020 intocmit de catre Compartimentul 

de asistenta sociala; 

- Prevederile art. 28,alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat modificat si completat prin Legea nr.276/2010; 

- Prevederile art.41 din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 cu modificarile si  completarile 

ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.17/2000 - privind asistenta sociala a persoanelor varstnice 

republicata; 

- Prevederile Legii nr.116/2002 privind  prevenirea si combaterea  marginalizarii 

sociale; 

In temeiul  art.129, alin. (2), lit. ,,d”, alin. (7), lit. ,,a” si ,,b”, art. 196, alin. (1), 

lit. ,,a” si art.197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

si completările ulterioare; 

H O T A R A S T E 

Art.1. Primarul poate acorda ajutoare de urgenta  si alte ajutoare pentru evenimente 

speciale, in limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor singure, cu 

domiciliul in comuna Bezdead, aflate in una din  situatiile deosebite stabilite in anexa 

1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Ajutoarele de urgenta in bani se vor acorda pentru familiile sau persoanele 

singure aflate intr-una din situatiile deosebite stabilite prin anexa 1, doar o singura 

data intr-un an calendaristic. 

Art. 3. Pentru situatiile deosebite prevazute in anexa.1.ajutoarele de urgenta  se vor 

acorda in baza anchetei sociale si a documentelor justificative anexate, privind 

component familiei,veniturile nete lunare ale persoanelor singure/ale membrilor 

familiei, acte medicale privind starea de sanatate sau orice act care certifica starea 

socio-economica precara a familiei/a persoanei singure, etc. 

 

 

Art. 4. In cazul in care ajutoarele de urgenta  nu au fost utilizate in scopul in care au 

fost acordate, acestea vor fi recuperate in conformitate cu prevederile legilor in 

vigoare. 

Art.5. Nivelul ajutoarelor vor fi stabilite de primar, prin dispozitie, pentru situatia 

respective in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie. 
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Art.6. Cu data intrarii in vigoare a prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL Bezdead 

nr. 43/30.08.2012 privind stabilirea unor situatii deosebite pentru care se pot acorda de 

catre primar ajutoare de urgenta si alte ajutoare pentru evenimente speciale. 

Art.7. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei raspunde primarul localitatiii 

iar ducerea la indeplinire se va face prin compartimentele de specialitate. 

 

Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora 


