ROMÂNIA
Judeţul SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI BOGDAND
HOTĂRÂREA Nr.15/2021

privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de

urgenţă

Consiliul Local al Comunei Bogdand, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa
ordinară la data de 23.02.2021;
-Referatul de aprobare nr. 172/SG/04.02.2021 întocmit de primarul comunei
Bogdand;
•
•

raportul de specialitate nr. 174/SG/04.02.2021 întocmit de asistentul social
Rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr.
218/SG/23/02/2021 și 226/SG/23.02.2021

- prevederile art.28,alin.(2), alin.(4) şi (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu completările și modificările ulterioare;
- prevederile art. 41, art.42, art.43, art.44, art.45, art.46, art.47 şi art.48 din H.G.
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.9, art.15 alin. (3), art.129 şi art.132 din Legea nr. 292/2011
asistenţei sociale;
În temeiul art.129, alin. (7), lit. b) coroborate cu prevederile art. 196, alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgenţă
conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 În cazul în care ajutoarele de urgenţă nu au fost utilizate în scopul

pentru care au fost acordate, acestea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile
legale in vigoare.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi dusă la
îndeplinire de către Primarul comunei Bogdand

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea

Consiliului Local al comunei Bogdand nr. 12/2019.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată:
Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare,
Primarului comunei Bogdand,
Compartimentului de Asistenta Sociala și Autoritate Tutelară,
Compartimentului Financiar-Contabil
Publicului prin afișare

Adoptată în şedinţa ordinară la 23.02.2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BUGA VIOREL

CONTRASEMNEAZĂ:
L.S.

SECRETAR GENERAL AL
COMUNEI BOGDAND,
TEMIAN SIMONA

-consilier localPrezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind
Codul Administrativ.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ;

Nr.total al consilierilor prezenţi; 11;
Nr.total consilieri absenţi: 0;
Voturi pentru: 11;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

