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JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL         

   
                                                                              HOTĂRÂREA 

                                                                      Nr.185  din  29.12.2016 
Cu privire la aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi prestate de  beneficiarii ajutorului social conform 

Legii nr. 416/2001 și a criteriilor pentru acordarea  ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2017 la nivelul orașului Tăuții 

Măgherăuș 

 

Consiliul local Tautii-Magheraus întrunit în sedinta  ordinara la data de   29.12.2016, 

Având în vedere:  

-  Raportul de specialitate al Serviciului Public de asistenţă socială nr. 11.312/06.12.2016 privind necesitatea,  conf. 

art.6 alin.7  al Legii nr. 416/2001,  stabilirii  planurilor lunare de lucrări ce urmeaza a fi prestate de beneficiarii de ajutor 

social , respectiv raportul nr. 11.310/06.12.2016 privind stabilirea situațiilor deosebite care justifică acordarea  ajutoarelor 

de urgenţă ce se vor aplica în 2017 la nivelul orașului Tăuții Măgherăuş, altele decât cele datorate calamităților naturale, 

incendiilor, accidentelor în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

-  avizul  favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

-  avizul secretarului orașului Tăuții Măgherăuș; 

    Analizând prevederile art. 28  al H.G nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si modificarile aduse de HG 57/2012;   

    Văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

    Având în vedere prevederile art.36 alin.(6) lit.a ) pc. 2, art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată cu modificarile ulterioare; 

                                                            HOTĂRĂSTE: 

Art.1.- Se aproba  planul lunar de lucrări de interes local ce se vor desfășura la nivelul orașului Tăuții Măgherăuş în 

anul 2017, de către beneficiarii de ajutor social, care au obligația prestării unui număr de ore de muncă în folosul comunității 

conform prevederilor Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, plan prevazut în Anexa 1 la prezenta 

hotărâre.  

 

Art.2 Se aprobă criteriile pentru acordarea  ajutoarelor de urgenţă în anul 2017 la nivelul oraşului Tăuţii Măgherăuş, 

şi lista situațiilor deosebite altele decât cele pentru calamități naturale, incendii, accidente, conform Anexei 2 la prezenta 

hotarâre. 

 

             Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri se însărcinează Primarul orașului – dl Anton 

Ardelean, prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Tautii Magherauş. 

 

   Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

 - Instituţia Prefectului -judetul Maramures; 

 - Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş; 

 - Serviciului Public de Asistenţă Socială Tautii Magherauş, 

  

          Art. 5  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al Oraşului Tautii 

Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Tautii Magheraus.                                 

                      
                                                                             Presedinte de ședință 

                                                                              Bihari  Iosif 

 

 

                           

                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                            Bindila Calin Ioan    

  

 

 

 

Au fost prezenti  14  consilieri din 15  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                     . 

Nr . 185/29.12.2016       
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