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HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Văsâi Gherghe, persoană vârstnică în
situație de risc
Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din
data de 25.05.2018,
Având în vedere:
- Raportul nr. 53229/23.05.2018 al Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti;
- Expunerea de motive nr. 18435/23.05.2018 a Primarului municipiului Moineşti;
- Ancheta socială nr. 53226/23.05.2018 întocmită de Direcţia de Asistenţă Socială Moineşti;
- prevederile art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 41 şi art. 44 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat;
Văzând raportul nr. 18767/25.05.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, de muncă, protecţie
socială, protecţie copii, turism şi sport, raportul nr. 18780/25.05.2018 al Comisiei pentru activităţi
economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi raportul nr.
18794/25.05.2018 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi
protecţie mediu, din cadrul Consiliului local al municipiului Moineşti;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. d) raportat la alin. (6), lit. a), punct 2, art. 45, alin.
„1”, art. 48 alin. (2) și și art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 – Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Văsâi Gheorghe, domiciliat în
municipiul Moinești, strada Tazlăului, nr. 24, persoană vârstnică în situație de risc, în sumă de 1.200
lei/ lună pentru subvenţionarea diferenţei cheltuielilor de întreţinere în Complexul de Servicii Sociale
Moinești.
ART. 2 – Ajutorul de urgenţă va fi acordat de Primarul Municipiului Moineşti prin bugetul
Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti.
ART. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Direcţia
de Asistenţă Socială Moineşti.
ART. 4 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului
municipiului Moineşti, Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti şi va fi adusă la cunoştinţă publică în
condiţiile legii.
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 25.05.2018, cu 17 voturi pentru din 17 consilieri
prezenți.

