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PRIMARIA COMUNEI OSICA DE JOS

HOTARARE
Referitor ia: stabilire criterii acordare ajutor de urgenţă, altele decât cele prevăzute o's>
art.28 aiîn.(2) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat

Consiliul Local Osica de Jos, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2013;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului Comunei Osica de Jos, nr. 1490 din
27.05.2013;
- raportul nr.1491 din 27.05.2013, al compartimentului asistenţă socială din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Osica de Jos, cu privire la susţinerea
proiectului de hotărâre;
- avizul nr. 1492 din 27.05.2013, al comisiei de specialitate pentru activitaîi
economico-financiare, buget, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al Comunei
Osica de Jos, servicii şi comerţ, programe de dezvoltare economico-socială, amenajarea
teritoriului şi urbanism, gospodărire comunală şi protecţia mediului, cu privire la susţinerea
proiectului de hotărâre;
-prevederile Legii rir.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art.28 (2) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizionaiă în administraţia
publică;
în temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare :
CONSILIUL LOCAL OSICA DE JOS
HOTĂRĂŞTE:
Art,1 Stabileşte criteriile conform cărora primarii pot acorda ajutoare de urgenţă,
altele decât cele prevăzute de art.28 alin.(2) din Legea nr.416/2001, pentru familiile sau
persoanele singure, dupa cum urmeaza:
> Familiile sau persoanele ale căror venituri ajung până la 350 lei/familie,
inclusiv;
> Copiii sub 18 ani , râmaşi în întreţinerea bunicilor, ca urmare a
decesului părinţilor;
> Copiii orfani, pentru suportarea cheltuielilor privind şcolarizarea
acestora;

L

Art.2. Ajutorul de urgenţă, poate fi acordat în bani sau în natură, de la caz la caz şi s
suportă din bugetul local al Primăriei Comunei Osica de Jos.
Ârt.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, orice dispoziţie contrară îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.4, Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei şi compartimentului
asistenţă socială din cadrul primăriei, pentru aducere la îndeplinire precum şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nr. 32 din 31.05.2013

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

