ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 63 din 28.05.2019
privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă unei familii aflate în situaţii de
necesitate, cauzate de incendiu
Consiliul Local al Oraşului Târgu Frumos,
Având în vedere:
- prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
actualizată;
- prevederile art. 41 – 44 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat;
- H.C.L. nr. 11/27.01.2011 privind situaţiile deosebite care justifică acordarea ajutoarelor
de urgenţă, altele decât cele datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor;
Luând în considerare:
- cererea înregistrată cu nr. 32657/09.04.2019 la secretariatul primăriei oraşului
Târgu Frumos prin care se solicită, de asemenea, acordarea unui ajutor de urgenţă;
- procesul – verbal de intervenție nr. 160/02.04.2019 din care rezultă incendiul ce a
cauzat distrugerea locuinței solicitantului ajutorului de urgență;
- ancheta socială efectuată la data de 11.04.2019 de către personalul serviciului public de
asistenţă socială din subordinea Consiliului local al Oraşului Târgu Frumos;
- referatul nr. 34609/16.05.2019;
Ţinând seama de:
- expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre, înregistrată cu nr.
34760/20.05.2019 la secretariatul primăriei oraşului Târgu Frumos;
- proiectul de hotărâre nr. 34761/20.05.2019;
- raportul compartimenului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Oraşului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 34762/20.05.2019;
- Avizul emis de către Comisia economică, financiară și de disciplină din cadrul
Consiliului local al Oraşului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 35332/28.05.2019;
- Avizul emis de către Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familia, muncă și
protecție social, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului
Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 35272/28.05.2019;
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- Avizul emis de către Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu,
turism și agricultura din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu
nr. 35316/28.05.2019,
În temeiul art. 45 și al art. 115 din Legea nr. 215/2001,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. – Se aprobă plafonul maxim de 30.000 lei pentru acordarea unui ajutor de urgenţă
familiei Crețu Genoveva pentru depășirea situației de necesitate ca urmare a incendiului
produs asupra locuinței acesteia.
Art.2. – Ajutorul de urgenţă prevăzut la art. 1 se acordă în natură, respectiv pentru
achiziţionarea materialelor de construcţie necesare și plata manoperei pentru refacerea
locuinței afectate.
Art.3. – Ajutorul de urgenţă va fi suportat din Bugetul Local al Orașului Târgu Frumos
și va consta în achiziția materialelor de construcție și plata lucrărilor de construire
necesare pentru refacerea locuinței familiei prevăzute la art. 1.
Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul
orașului, prin aparatul de specialitate.
Art.5. – Secretarul oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre:
 Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi în vederea exercitării controlului de legalitate,
 Primarului oraşului Târgu Frumos,
 Serviciului economic,
 Serviciului Tehnic, Urbanism și Amenajarea Teritoriului,
 Compartimentului Achiziții Publice,
 Compartimentului Administrarea Patrimoniului
şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul acesteia şi pe pagina de internet.
Președinte de ședință,
Consilier local
Mihai Condurache

Avizează pentru legalitate,
Secretar
Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.05.2019, cu un număr de 16
voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la
ședință din cei 17 consilieri locali în funcție.
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