
 

 

 

 
H O T A R A R E A 

Nr. 57   din 26.11.2015 
Privind aprobarea listei situatiilor deosebite care justifica 

acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele datorate 

calamitatilor naturale, incendiilor si accidentelor 

 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 In conformitate cu prevederile : 
 -art.9 , art.15 si art.16,art 129 din Legea nr 292/2011,privind  
venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 -- prevederile art.41,42,43,44,45,46,47,48 din HG nr 
50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
preverilor Legii nr.416/2001,privind venitul minim garantat; 
 -art.7 alin(3) din Legea nr.17 /2000 privind asistenta sociala 
a persoanelor varstnice ,republicata ; 

 -  luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Pomirla , în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 115  din 12.11.2015  , calitate acordată 
de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 
alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pomirla ,  înregistrat sub nr.116  din  
12.11.2015  ;  
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d) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Pomirla :  

-  pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea 
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si comert. 

 - pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si 
protectie sociala,protectie copii .  

-  pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 
tineret si sport,  

 
 luând în considerare prevederile art. 36 alin. (6) lit. „ a” pct. 8,  
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  POMIRLA  adoptă: 
 
 ART1. – Se aproba lista situatiilor deosebite care justifica 
acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele datoate 
calamitatilor naturale ,incendiilor , accidentelor conform anexei nr 
1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 ART.2 – Pentru a beneficia de ajutor de urgenta in situatiile 
deosebite prevazute la  art.1, solicitantii vor adresa autoritatilor 
locale o cerere, avand atasate actele prevazute in anexa nr.2 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
 ART. 3 – Cuantumul ajutorului de urgenta se va stabili prin 
dispozitia primarului, in limita sumelor aprobate in bugetul local, 
in urma efectuarii anchetei sociale de catre compartimentul de 
asistenta sociala, care va refelcta starea sociala si financiara a 
socilitantului, acesta putand beneficia o singura data intr-un an 
finaciar de aceste drepturi. 
 ART.4 – Nu pot beneficia de ajutoare de urgenta prevazute 
in prezenta hotarare, persoanele care au venituri mai mari decat 
cele stabilite prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, au in proprietate cladiri sau alte spatii locative in afara 
locuintei de domiciliu, mai mult de 2 hectare de teren intravilan 
sau extravilan si mijloace de transport (autoturisme, 



autocamioane, autoutilitare, microbuze, autobuze, rulote, 
motociclete, motorete, si altele asemenea). 

ART.5- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în 
mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, 
Primarului Comunei Pomirla, Prefectului Judeţului Botosani, 
Liceului Teoretic „Anastasie Basota” Pomirla şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afisarea la sediul primariei. 
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