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HOTĂRÂRE  
privind aprobarea complet ării Hot ărârii Consiliului Local nr. 20/2007 privind 
stabilirea situa ţiilor pentru care primarul poate acorda ajutoare de  urgen ţă 

 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţa ordinară din 23 septembrie 
2014; 

Având în vedere: 
Expunerea de motive al Primarului Comunei Suseni nr. 2343/2014 
Raportul nr. 2344/2014 al Secretarului Comunei Suseni; 
Raportul de avizare al Comisiei economice, buget, finanţe, urbanism din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Suseni; 
În baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare precum şi a art. 41-44 din Normele metodologice din 
19 ianuarie 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, aprobat prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alineatul (2), litera d), art. 36, alineatul (6 ), litera a), pct. 2, şi  art. 
45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 
completată ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1  Se completează art. 1 al HCL nr. 20/2007 privind stabilirea situaţiilor pentru 
care primarul poate acorda ajutoare de urgenţă cu literele f) –j), după cum urmează: 
f) procurare de dispozitive medicale; 
g) accidente care duc la distrugerea unor bunuri (casă, gard, anexe gospodăreşti); 
h) distrugerea unor bunuri (casă, gard, anexe gospodăreşti) datorate calamităţilor naturale, 
incendiilor de orice natură, în funcţie de gravitatea acestora; 
i) ajutor pentru acoperirea unei părţi din costurile de reparaţii ale locuinţelor aflate într-o 
stare avansată de degradare pentru persoana singură sau familia nevoiaşă şi care pune în 
pericol integritatea fizică şi psihică a persoanelor; 
j) alte cazuri ce pot apărea ca urmare a unor evenimente fortuite sau de forţă majoră. 

Art.2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Comunei, Compartimentul de asistenţă socială şi Compartimentul financiar contabil.  

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului judeţului Harghita; 
- Compartimentului financiar contabil 
- Compartimentului  de asistenţă   
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