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ROMÂNIA           

JUDEŢUL SĂLAJ                   

COMUNA CRASNA            

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.110. 
Din data de 06.11.2015. 

privind completarea Hotărârii consiliului local nr.35/18.05.2010 privind stabilirea 

situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, conform art. 28 

alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Consiliul local al comunei Crasna: 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive a primarului nr.11287/05.11.2015;  

- Raportul compartimentului de asistenţă socială nr.11288/05.11.2015 prin care se propune 

acordarea ajutoarelor de urgenţă, în sensul stabilirii unor criterii proprii pentru acordarea ajutorului 

de urgenţă; 

- Avizul comisiei de specialitate al consiliului local nr.11289/05.11.2015; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenţa sociale; 

- prevederile art.3, art. 23, art. 32 din OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale aprobată prin 

Legea nr. 515/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 57 din HG nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001; 

- prevederile art.36 alin. (6), punctul 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 din Legea 215/2001  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă completarea art.1 alin.(1) al Hotărârii consiliului local Crasna 

nr.35/18.05.2010 privind stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, 

conform art. 28 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu lit. l), care va avea următorul cuprins: 

”l) începând cu  nașterea celui de-al treilea copil, acordarea unui ajutor constând în bani sau în 

produse pentru asigurarea trusoului pentru nou-născut.” 

Art.2.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se incredinţează primarul comunei şi 

compartimentul asistenţă socială al primăriei. 
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 Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 

instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primar; 

- Compartiment asistenţă socială; 

- Cetăţenii comunei prin afişare; 

- Dosar Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

 Solyom Alexandru-Ștefan                            Contrasemnează: 

                    SECRETARUL comunei,            

                                                           Lazar Veturia 
 

 


