ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa
a _____ consilieri locali în funcţie,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 6427 din 13.12.2021 al Primarului comunei Budacu de
Jos;
-Raportul compartimentului asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Budacu de Jos înregistrat sub nr. 6479 din 15.12.2021;
-procesul-verbal de afişare a Proiectelor de hotărâre afişate la sediul Primăriei
comunei Budacu de Jos, nr.251, înregistrat sub nr. 6570 din 17.12.2021;
-procesul-verbal înregistrat sub nr. 284 din 17.01.2022 la data expirării perioadei
de afişare a proiectelor de hotărâre;
-raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 308 din
19.01.2022;
-raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 309 din
19.01.2022;
-raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 310 din
19.01.2022;
În conformitate cu:
-prevederile art.6 alin.(7) şi alin.(8), art.28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.28, art.41 - 44 din Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G.R. nr.
50 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b” art.139
alin.(1) și ale art. 196 alin.(1) lit. “a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
ART.1.-Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele
majore apte de muncă, beneficiare ale ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416 /
2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul
2022, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2.-Se aprobă lista cu situaţiile de necesitate şi alte situaţii deosebite în care
pot fi acordate ajutoare de urgenţă în conformitate cu prevederile art. 41 din Normele

metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.50/2011, conform
anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Budacu de Jos şi compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos.
ART.4.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu: _____ voturi
„pentru”, _____ voturi „împotrivă” şi _____ abţineri, din ___ consilieri prezenţi.
ART.5.-Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică şi se va comunica,
prin grija secretarului comunei Budacu de Jos, cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Budacu de Jos;
- Compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Budacu de Jos;
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ANEXA nr.2
la Hotărârea Consiliului local Budacu de Jos
Nr. 1 din 19.01.2022
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LISTA
cu situaţiile de necesitate şi alte situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare
de urgenţă în conformitate cu prevederile art. 41 din Normele Metodologice
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011
SITUAŢIA
Calamităţi naturale, incendii sau accidente- ajutor de urgenţă pentru
compensarea parţială a pagubelor suferite, în funcţie de nivelul acestora;
Situaţii de necesitate, cauzate de starea de sănătate a unor persoane care
necesită investigaţii de specialitate, intervenţii chirurgicale sau procurarea unor
medicamente sau echipamente medicale al căror cost bugetul familiei nu îl
permite- ajutor de urgenţă pentru achitarea parţială sau integrală, după caz, a
costurilor acestora;
Familii sau persoane singure, lipsite de adăpost, care nu pot primi o locuinţă
socială, care nu întrunesc condiţiile necesare internării în instituţii de ocrotire şi
nu dispun de veniturile necesare plăţii unei chirii la preţul pieţei- ajutor de
urgenţă pentru achitarea parţială sau integrală a costului chiriei la preţul pieţei,
pentru o perioadă determinată;
Persoane lipsite de aparţinători şi aflate în stare de dependenţă socială şi/sau
persoane care provin din familii cu situaţie materială precară, care nu pot fi
internate în instituţii de ocrotire / îngrijire deoarece veniturile familiei nu permit
achitarea taxelor aferente internării- ajutor de urgenţă pentru achitarea acestor
taxe;
Persoane vârstnice, care au depăşit vârsta de 70 ani;
Cupluri, soţ şi soţie, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;
În cazul decesului unor persoane cu handicap grav şi/sau handicap accentuat,
a decesului unor persoane care nu se încadrează în categoriile beneficiare ale
ajutorului de deces acordat de Casa Naţională de Pensii Publice şi provin din
familii cu situaţie materială precară (situaţie reflectată de ancheta socială)
Persoane și/sau familii, fără susținători care să aibă posibilitatea faptică de a le
oferi sprijin, aflate în stare de izolare / auto-izolare / carantină, pe perioada
instituirii stării de urgență, alertă și nu numai – ajutor de urgență vizând
asigurarea bunurilor de strictă necesitate, alimente, medicamente.
Epidemii, boli contagioase – ajutor de urgență în vederea achiziționării de
echipamente de protecție pentru cetățeni
Alte situaţii temeinic justificate, care pun în pericol viaţa, sănătatea sau
siguranţa membrilor familiei, dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor, identificate
în activitatea de teren a personalului din aparatul de specialitate al primarului
comunei Budacu de Jos.

ANEXA nr.1
la Hotărârea Consiliului local Budacu de Jos
Nr. 1 din 19.01.2022

PLANUL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
Care vor fi realizate de persoanele majore apte de muncă, beneficiare ale
ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022

1.-Cosit iarba şi strâns reziduurile menajere, deșeurile mixte și reciclabile din
curţile şi din împrejurimile instituţiilor publice (Primărie, Cămine culturale, Şcolile
şi grădiniţele din Budacu de Jos, Buduş, Jelna, Monariu, Sala de sport, Centrul
de Informare Turistică, ş.a.);
2.-Ecologizare şi igienizare a albiei și malurilor pârâului Buduşel;
3.- Ecologizare şi igienizare a albiei și malurilor râului Budac;
4.-Decolmatat şanţurilor de scurgere şi podeţelor;
5.-Curăţarea zonei aferente târgurilor din Budacu de Jos şi Jelna;
6.-Cosit iarba şi strâns reziduurile menajere de pe marginea şanţurilor aferente
drumurilor şi uliţelor din intravilan şi extravilan;
7.-Participarea la acţiuni de deszăpezire a drumurilor comunale şi uliţelor, precum
şi a spaţiilor aparţinând instituţiilor publice şi domeniului public;
8.-Tăiat, despicat, clădit lemne la instituţiile publice de pe raza comunei.

