JUDETUL OAMBOVIT A
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
HOTARARE
Privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Moroeni Of. 17 din
14.04.2020 privind aprobarea Criteriilor.pentru acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele
care se afla in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite
Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Oambovita, intrunit in ~edinta ordinara, astazi,
23 iulie 2020,
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare mtocmit de primarul comunei Moroeni inregistrat la nr. 6.466 din
5.06.2020 privind initierea unui proiect de hotarare pentru modificarea ~i completarea Hotararii
Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 17 din 14.04.2020 privind aprobarea Criteriilor pentru
acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte
situatii deosebite;
-Raportul de specialitate comun, inregistrat la nr. 6.817 din 16.06.2020 intocmit de catre
Compartimentul Asistenta.. prin doamna Emilia Leotescu ~i de catre Compartimentul Contabilitate,
prin doamna Gisle Marinoiu, cu privire proiectul de hotarare supus dezbaterii;
-Prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 41 ~i art. 42 din HG or. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii Of. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
-Prevederile art. II din Legea nr. 292/2011 - Legea asistentei sociale, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
-Prevederile art. 7 din Legea or. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in
administratia publica;
-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Moroeni;
-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) din Ordonata de Urgenta a Guvernului Of.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu dispozitiile art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1), lit. a) ~i
art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTARA~TE:
Art. I
Incepand cu data prezentei se modifica ~i se compleaza Hotararea Consiliului Local al
Comunei Moroeni nr. 17 din 14.04.2020 privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea de ajutoare
de urgenta pentru persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite, dupa
cum urmeaza:
-Ia Anexa 2 - Metodologie de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru persoanele care
se ana in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite, pct. II, va avea urmatoarea formulare:

"ll.Ajutoarele de urgenla se stabilese in bani sau in natura (produse) $i reprezinta masuri
jinaneiare destinate asigurarii familiei sau persoanei singure a unui standard minim de viala; Se
aproba aehizilionarea de la gaterele de pe teritoriul eomunei Moroeni, ~i nu numai, de eantitali de
- material lemons - lemn de foe - laturoaie - rezultate din debitarea lemnului, la prelul de 66,66
lei/me, inclusiv TVA - lemn de esenld moale, ~i material lemons - lemn de foe - ldturoaie rezultate din debitarea lemnului, la prelul de 120, lei/me, exclusiv TVA -lemn de esenld tare, In

scopul acordarii de ajutoare de urgenla in natura persoanelor singure ~ifamiliilor care nu dispun de
resursele necesare cumpararii de lemne defoc, pe perioada sezonului rece.".
Art. 2
Cu ducerea la indeplinire a prezentei hoHirari se obliga primarul comunei Moroeni, prin
compartimentele din aparatul de specialitate (Compartimentul Asistentii sociaIa ~i Compartimentul
Contabilitate), iar secretarul comunei ~e obliga sa comunice prezenta Institutiei Prefectului Judetul Dambovita, in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ~i sa 0 aduca la cuno~tintii
publica se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.

SEMNEAZA,
Gheorghe Claudiu George
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