
 
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
                                                                                  

HOTARAREA nr. 19 
pentru aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă 

 
 

Consiliul local Ziduri, judetul Buzau ; 
 Avand in vedere : 

 Referatul de aprobare  al primarului comunei , inregistrat la nr. 
2679/2022  ; 

 Raportul compartimentului de asistenta sociala inregistrat la nr. 
2680/2022; 

 Raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate inregistrat la 
nr . 91/14.04.2022;          

 Prevederile art. 28, alin. (2) şi (4) din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior   ; 

 Prevederile art. 41 –  48  din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 de 
aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garanta ; 

 Prevederile art. 11, art. 15 alin. (3), art. 16 și art. 129 din Legea nr. 
292/2011 a asistenței sociale; 

 In temeiul prevederilor cuprinse la art. 129 și art. 196 alin. (1) , lit.a)  
din O.U.G. nr. 574/2019 privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1.- Se aprobă criteriile proprii de acordare a ajutoarelor de urgenţă, 
criterii prevăzute în anexa nr. I ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.- Ajutoarele de urgenţă se acordă în limita fondurilor prevăzute cu 
această destinaţie în bugetul local, prin dispoziţia primarului emisă în urma 
efectuării anchetelor sociale de către Compartimentul de asistenta sociala 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ziduri potrivit 
metodologiei prevăzute in anexa nr. II parte integrantă a hotărârii .     
   Art.3.- Incepând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează 
aplicabilitatea orice altă prevedere contrară. 
Art. 4. - Compartimentul de asistență socială va lua toate măsurile necesare 
în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.. 
   Art.5.- Secretatul general al comunei va asigura publicitatea și 
comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate prin 
Compartimentul de asistență socială. 
 

 
 

      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Jantia Alexandru                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  14.04.2022, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 12 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi 
la şedinţă. 
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