R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 190 din 28.09.2017
privind modificarea H.C.L. nr. 37/02.03.2016 privind aprobarea
Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinand expunerea de motive nr. 16007 din 19.09.2017 înaintată de către
dl. Lucian Ovidiu Micu - Primarului Municipiului Roman, precum și raportul de
specialitate nr. 16007 din 19.09.2017 întocmit de către Direcția de Asistență Socială;
Văzând avizul favorabil nr. 48 din 28.09.2017 al Comisiei pentru Administraţie
Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 191 din 28.09.2017 al Comisiei
Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 16630 din 28.09.2017 dat de Secretarul
Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 28, alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale
art. 41 și 42 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 416/2001, modificată și completată prin H.G. nr. 559/2017;
Având în vedere prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi
combaterea excluziunii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 16, ale art. 45, alin. 1,
precum și ale al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia
publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 37/02.03.2016
(Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență), după cum urmează.
„ - după anexa nr. 4 se introduce anexa nr. 5 (modelul de ancheta socială
pentru acordarea ajutorului de urgență), ce va avea conținutul prevăzut în anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre.”
Art. 2. Primarul municipiului Roman prin Direcția de Asistență Socială
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre,
conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Nicolae Bogdan CURCUDEL

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

