
Consiliul local al orasului Seini  

 

 

H O T A R A R E A   nr. 14  / 2013 

 

 

privind aprobarea criteriilor si limitelor de venit ce se au in vedere la acordarea  

ajutorului social ; 

 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.03.2013; 

 Avind in vedere : - Expunerea de motive prezentata de Serviciul social din cadrul 

Aparatului de specialitate al primarului cu privire la necesitatea stabilirii veniturilor 

potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ nevoile 

considerate de stricta necesitate.  

- Planul de actiuni cuprinzand lucrarile ce se vor executa de beneficiarii de ajutor 

social ;  

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului ; 

        In conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificarile si completarile ulterioare, OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, HG 

50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare ;  

        In baza art. 36, al. 1, al. 2, litera d, al. 6, lit.a, pct.2, art. 45, al.1 si art.115, al 1 lit. b 

din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

 

H O T A R A S T E 

 

 Art.1. Se stabilesc veniturile potentiale care se pot obtine din valorificarea 

bunurilor ce depasesc cantitativ nevoile bunurilor considerate de stricta necesitate 

cuprinse in Anexa 6 din Normele de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

           Art.2. Se aproba Planul de actiuni cuprinzand lucrarile ce vor fi executate de 

beneficiarii de ajutor social conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta 

hotarare.  

          Art.3. Hotararea Consiliului local Seini nr. 6/2012 privind stabilirea criteriilor 

pentru acordarea ajutorului social, se abroga. 

          Art.4. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului  judetul Maramures. 

- Serviciului social din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului . 

- Un exemplar se afiseaza. 

Seini la 28.03.2013 

 

Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza  

                                                                       Secretar, 

                         Bud Ioan  


