
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii nr. 63 din 12.11.2018 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

extraordinară; 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 28 alin. (2)-(5) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile şi completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 41 şi 43 din Hotararea 

Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotărârrea nr. 63 din 12.11.2018 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 

privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență; 

Analizând: 

- referatul de aprobare nr. 2965 din 16.03.2020 al inițiatorului proiectului de hotărâre, 

raportul de specialitate nr. 2966 din 16.03.2020 al consilierului din cadrul Compartimentului de 

Asistență Socială și Stare Civilă din aparatul de specialitate al primarului, se reține că la adoptarea 

Hotărârii nr. 63 din 12.11.2018 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean privind aprobarea 

situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență nu s-au avut în vedere situațiile 

generate de cheltuielile ocazionate pentru emiterea unor acte medicale (referate medicale ale 

medicilor specialiști, scrisori medicale, avize psihologice, etc.), precum și a altor tipuri de 

documente necesare unei persoane care intră sub incidența Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât se impune completarea 

hotărârii de consiliu local în acest sens. 

  

Având în vedere ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de 

specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1) raportat la 

art. 5 ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 - (1) Se completează Hotărârea nr. 63 din 12.11.2018 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare 

de urgență, după cum urmează:  

I. Anexa nr. 1 pct. 4 de la rubrica Situații deosebite se modifică și va avea cu 

următorul conținut: 



“4. Alte cazuri sociale – spitalizari, procurare de medicamente, produse alimentare si 

nealimentare, reparatie locuinta la familiile care au o situatie materiala precara, familii care au 

in cadrul lor persoane private de libertate, situațiile generate de cheltuielile ocazionate pentru 

emiterea unor acte medicale (referate medicale ale medicilor specialiști, scrisori medicale, avize 

psihologice, etc.), precum și a oricăror altor tipuri de documente necesare unei persoane care 

intră sub incidența Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare”. 

Art. 2 – Primarul comunei Bicazu Ardelean prin compartimentele de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 

primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției Prefectului  Județului Neamț, în vederea 

exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei 

hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Țepeș Ghibosu Ionel 

 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

 

 

Nr. 17 din 17.03.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 17.03.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri 

prezenți. 

  

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



