
HOTĂRÂRE Privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă şi aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutorului

        
    
     Consiliul Local al sectorului 4;
Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate
nr. 35288/20.08.2008 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4;
 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;
 Luând în considerare prevederile art 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat modificată şi completată de Legea nr. 115/2006 şi ale art. 57 din HGR. nr. 1010/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, 
 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.n din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;    

                                                                          HOTĂRĂŞTE:

    -   Art.1. Se stabilesc situaţiile deosebite, altele decât situaţiile cauzate de calamităţi
naturale, incendii sau accidente, pentru care se pot acorda ajutoare de urgenţă, precum şi
cuantumul acestora, conform Anexei nr. 1 la prezenta. 
    -   Art.2. Se aprobă procedura de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutoarelor de
urgenţă conform Legii nr. 416/2001,  prevăzută în Anexa nr. 2 din prezenta hotărâre.
    -   Art.3. Se constituie în cadrul bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului un fond special cu această destinaţie care va fi alimentat anual, separat de cele
destinate calamităţilor, accidentelor sau incendiilor, care va fi alimentat anual în limitele
posibilităţilor financiare existente.
    -   Art. 4. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    -  Art.5. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, serviciile de specialitate împreună cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, conform competenţelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 28.08.2008.

    -  Anexa 1
    -  Anexa 2
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