
ROMANIA
JUDETUL sAnr
COMUNA HERECLEAN
CONSILIUL LOCAT

HoTARAREA NR. s
din 31.01.2022privind stabilirea cuantumului, condiliilor, rit*giilor gi modalit5lilor de acordarea ajutoarelor de urgenld pentru anul2O22

Consiliul Local Hereclean,
Avdnd in vedere:

- referatul primarului comunei HERECL-EAN, inregistrat la nr. 36g din t8.0r.2022;- rapoftul de specialitate nr. 370 din t1.}r.2)2iintocmit de compatimentul contabil;- rapoftul comisiiror de specialitate ale consiriului rocarj
200I privind venitul minim garantat, cu
nr. S0ll20Lt pentru aprobarea Normelor

odificdrile si completdrile ulterioare;
lit. ,'b,, din Ordonanta de Urgen.td a

In temeiul art' 196 alin.(1), lit. (a) din ordonunfu o. urgenld a Guvernului nr. 57lzoLg,privind Codul administrativ

norAnASrr:

Aft.1. Se stabilegte cuantumuf condiliile si situaliile deosebite pentru acordarearrgentd pentru anul2022, dupd cum urmeaii,ajutoarelor de
- ajutoare
necesitate

urgentb pentru familii sau personae singure care se
toritd calamit5tilor naturale, incendiilor, iccioenietoi
ite: 1000-10000 tei;

aflS in situalii de
precum gi pentru

urgentd pentru persoanele a ciror stare de sdndtate necesiti investigaliire, interventii chirurgicale sau procurarea unor medicamente sau

situatii

medicale al cdror cost, bugetul familiei nu il permite: 1000-5000 lei;
urgentd pentru tineri provenili din sistemul de ocrotire a copilului, pentru

soana singur5 care este lipsitd de ad5post, nu poate beneficia de o, r-rU intrunegte condiliile sociale necesare interndrii in inititrtii-0.
dispune de venituri.necesare prilii unei chirii ra preiul pietii, p.riir'pr.t.
rioada de maxim 3 luni: f0O0-2000 lei;
urgentd pentru familia sau persoana care se aflS in situalii a cdror buget:rmite acoperirea unor cheltuieli minime necesare inmormantdrii unui

iliei gi familia nu poate beneficia de ajutor de inmormdntare potiiuii
le: 500-1500 lei;

urgent5 pentru persoane aflate in situalii de marginalizare social5 : 500-

ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinleazd primarul
comunei gi com mentul de prestatii sociale.

4ft.3. hot5rdre se comunicd cu:
Prefectului Judelului Sblaj;

marul comunei Hereclean;
rftimentul de prstalii sociale;
hot5rdri .

PRE9EDINTE
CoNTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,

Fizesan Otilia-Cosmina

- ajutoare
de speciali
echi
- ajutoare
familia sau
locuint5
ocrotire gi

chiriei pe o
- ajutoare
farnilial nu
membru al
unor legi
- ajutoare
2000 lei.

Art.2.

Ispas V
E 9EDINTA,
le


