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JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
Pentru completarea HCL nr. 68/2006 privind stabilirea situatiilor deosebite
pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta in baza Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, modificata si completata
Avand in vedere expunerea de motive nr.14615/29.09.2008 formulata de dl.
Ferastraeru Nicolae, Primarul orasului Breaza prin care se propune completarea
HCL nr. 68/2006 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se pot acorda
ajutoare de urgenta in baza Legii nr.416/2001;
Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr. 15089/06.10.2008 intocmit de dna Fulga
Laura, reprezentantul Oficiului asistenta sociala si autoritate tutelara;
- avizul Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala…
din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr. 16154/24.10.2008 al secretarului orasului Breaza;
În conformitate cu prevederile art.28 alin.(2) al Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, modificată si completată coroborate cu prevederile art. 57 din HGR
nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6), lit. “a” , pct. 2 raportat la alin. 2 lit “d” şi
art.115 alin. (1) lit. b coroborat cu art.45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala republicata, modificata si completata ;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art. I. Articolului 1 al HCL nr. 68/2006 privind stabilirea situatiilor deosebite
pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta in baza Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, modificata si completata, se completeaza dupa cum
urmeaza:
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1. Literele b si c ale alin. (1) se completeaza si vor avea urmatorul
cuprins:
“b) decese neprevazute intervenite ca urmare a unor accidente, calamitati sau
incendii, pe baza urmatoarelor acte:
1. cerificat de deces;
2. certificat constatator al decesului;
3. acte care dovedesc relatia de rudenie;
c) decese ale persoanelor care nu pot fi identificate sau ale persoanelor
fara mostenitori in conditiile dreptului comun, dupa caz, pe baza
urmatoarelor acte:
1. certificat constatator al decesului;
2. adresa diferitelor institutii (Politia TF, Politia Breaza) prin care
Primaria Breaza este instiintata ca persoana in cauza a decedat pe raza
localitatii si nu I se poate stabili identitatea”.
2. La alin. 1 dupa litera “c” se introduc literele “d“ si “e” cu urmatorul cuprins:
d) acoperirea partiala a cheltuielilor generate de decese, altele decat ajutoarele
reglementate de Legea nr. 416/2001, republicata, modificata si completata, pe baza
urmatoarelor acte:
1. acte care sa dovedeasca faptul ca veniturile nete pe membru de familie
au fost pana la data decesului sub salariul minim pe economie;
2. urmasii persoanei decedate nu au putut beneficia de sprijin din partea
altei institutii prin suportarea cheltuielilor de inmormantare;
3. prezentarea de documente justificative in original care sa reflecte
cheltuielile facute cu aceasta ocazie;
e) suportarea partiala a unor tratamente costisitoare sau interventii chirurgicale
generate de boli grave, altele decat cele la care se face referire la lit. “a”, pe baza
urmatoarelor acte:
1. acte care sa dovedeasca faptul ca veniturile nete pe membru de familie
au fost, in luna anterioara cererii, sub salariul minim pe economie;
2. documente justificative in original care atesta boala de care sufera si
tratamentul sau interventiile chrurgicale pe care le suporta;
3. Dupa alineatul 2 al art.1 se introduce un nou alineat, alin. (3) cu urmatorul
cuprins:
“(3) Situatiile de necesitate, temenic justificate prevazute la alin. (1) vor fi
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certificate prin ancheta sociala”
Art.II. Celelalte prevederi ale hotararii raman nemodificate.
Art.III. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie
Publica Locala Prefecturii Prahova, Compartimentului asistenta sociala si
Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei Breaza.

Preşedinte de Şedinta
Consilier,
Anton Madalina
Moldoveanu

Breaza, 30 octombrie 2008
Nr. 96
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Contrasemnează:
Secretar,
Elena

