ROMÂNIA
Judeţul Harghita
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI C O R B U

HOTĂRÂREA
Nr.23 din 06.04.2020

privind modalitatea de acordare a ajutoarelor de
urgență și a ajutoarelor de înmormântare
Consiliul local al comunei Corbu, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară
din data de 06.04.2020,
Având în vedere :
Referatul de aprobare al primarului comunei Corbu nr. 925/24.02.2020 în
calitatea sa de inițiator;
Raportul compartimentului de specialitate nr. 926/24.02.2020;
Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate nr.I - economică,
buget, finanţe, impozite și taxe, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea
domeniului public şi privat și agricultură a consiliului local al comunei Corbu,
înregistrat sub nr.1485/06.04.2020;
Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate nr.II - comisia
juridică, învățământ, cultură, culte, sport, turism, protecția mediului, sănătate și
familie, muncă și protecție socială a consiliului local al comunei Corbu, înregistrat sub
nr.1482/06.04.2020;
Art.28 alin.(2), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare;
Cap.IX din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată,
Respectând art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
Ţinând seama de Regulamentul propriu privind măsurile metodologice,
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului
local spre adoptare, aprobat prin HCL nr. Nr.15 din 31 ianuarie 2020,

Văzând anunţul de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre
nr.929/12 din 24.02.2020 și procesul verbal nr.1173/12/06.03.2020;
Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de 8 voturi
din numărul total de 8 consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege – majoritate
simplă - conform art.139 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență
Guvernului nr. 57/2019,
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.d), art.133, art.139 alin.(1) art.196
alin.(1) lit.a) și art.197 alin.(1) și (2) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța
de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.- Se aprobă procedura pentru acordarea ajutoarelor de
urgență și a ajutoarelor de înmormântare, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.- (1) Ajutorul de urgență este în cuantum de 500 lei și ajutorul de
înmormântare este in cuantum de 1.000 lei si se va acorda pe baza de dispoziție
scrisă a primarului comunei Corbu.
(2) În situații deosebit de grave ajutorul de urgență poate să ajungă până la
suma maximă de 3.000 lei.
Art.3.- Dispozițiile primarului pentru acordarea ajutoarelor de urgență și
de înmormântare vor
fi însoțite în mod obligatoriu de anchete sociale
întocmite de către Compartimentul de Asistență Socială ș i R e g i s t r a t u r ă
din cadrul Primăriei comunei Corbu.
Art.4.- Ajutorul de înmormântare se va acorda:
- În cazul decesului unei persoane beneficiară de ajutor social, soțul/soția
supraviețuitor/e, copilului, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul până la
gradul I sau în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile
cu înmormântarea care nu au nici o sursă de venit sau realizează un venit net
de 750 lei / persoană precum și în cazul decesului unei persoane din familia
care are în componență persoane cu dosar de handicap gradul I(grav);
- În cazul decesului unei persoane, alta decât cea beneficiară
de ajutor social, ajutorul de înmormântare se acordă soțului/soției
supraviețuitor/supraviețuitoare, copilului, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul
până la gradul I care nu au nici o sursă de venit sau realizează un venit net de
750 lei / persoană, sau în lipsa acestora, persoanei care dovedește că a
suportat cheltuielile cu înmormântarea.
Art.5.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Compartimentul financiar-contabil, Compartimentul asistență socială și registratură
iar secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției
Prefectului - județul Harghita, primarului comunei Corbu și compartimentelor de
resort.
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Consilier Local
Crușitu Cătălin-Mihai

Consilieri locali în funcţie – 8
Consilieri locali prezenţi - 8
Nr. voturi pentru – 8
Nr. voturi împotrivă – 0
Nr. voturi abţinere – 0

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL UAT
Cristinoi Ioan-Ștefan

