ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărârea nr. 32
Din 29 februarie 2008
privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii 416/2001 conform H.G. 1010
/09.08.2006 privind venitul minim garantat

Având în vedere raportul de specialitate nr. 637 din 01.02.2008 întocmit de d-na Ciupe
Elena în calitate de şef serviciu administraţie publică, prin care se propune aprobarea
criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potenţiale care se iau în calcul la stabilirea
ajutorului social şi care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ
categoria celor considerate de strictă necesitate stabilite prin Hotărârea Guvernului
nr.1010/2006 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare ale art. 4 şi 5 a Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
modificată şi completată de Legea nr.115/2006 şi Hotărârii Guvernului nr.1010/2006 de
aprobare a Normelor metodologice de aplicare a acesteia;
În temeiul art. 36 alin.6 lit. a , pct.2 şi art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată.
Cu votul a 15 consilieri pentru pentru din 15 prezenţi
Consiliul Local al Municipiului Marghita adoptă prezenta
Hotărâre:
Art.1. Se aprobă criteriile proprii de evaluare a veniturilor potenţiale care se pot obţine de
către familiile sau persoanele singure solicitante de ajutor social din valorificarea bunurilor
care depăşesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. În vederea scutirii de la efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii, din cauza
incapacităţii temporare de muncă sau, după caz, pierderea totală sau parţială a capacităţii de
muncă, certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap se ia în
considerare indiferent de gradul de încadrare.
Art.3 Persoanele singure sau familiile ai căror titulari nu încasează ajutorul social 2 luni
consecutiv, le va înceta dreptul începând cu luna următoare nerespectării acestei condiţii.
Art.4 În cazul nefrecventării cursurilor şcolare de către copiii beneficiarilor de ajutor social,
de vârstă şcolară ( 7-16ani), la calcularea veniturilor lunare realizate de familie vor fi incluse
şi sumele ce reprezintă alocaţia de stat pentru copii, (chiar dacă aceştia nu beneficiază de
aceste sume , pe motivul că nu frecventează cursurile şcolare), respectiv până la 18 ani pe
baza cererilor depuse.
Art.5 În situaţia în care se stabileşte, pe baza a cel puţin două declaraţii sau prin constatarea
directă a persoanelor desemnate să efectueze ancheta socială, că sumele acordate ca drept de
ajutor social nu sunt utilizate pentru nevoile familiei, ci în alte scopuri (consum de băuturi
alcoolice, practicarea jocurilor de noroc), cererile pentru acordarea ajutorului social vor fi
respinse sau după caz va înceta dreptul de a beneficia de ajutor social.

Art.6 Acordarea ajutorului de urgenţă conform art.28 din Legea 416/2001 privind venitul
minim garantat, familiilor şi persoanelor , precum şi limita maximă până la care se pot
acorda aceste ajutoare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea
Consiliului Local Municipal Marghita nr.114/31.10.2006.
Art.8 Serviciul Administraţie Publică Locală, Asistenţă socială şi Biroul Buget – contabilitate
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.9 Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu :
Primarului municipiului Marghita
Prefectului Judeţului Bihor
Serviciul Administraţie Publică Locală, Asistenţă socială
Biroului Buget – contabilitate
La dosar
Spre afişare.

Preşedinte de şedinţă
Vărşendan Corneliu

Contrasemnează
Secretar
Jr. Demeter Cornelia

