
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A 

 
Nr. 97 din 18.07.2011 

 
privind aprobarea cuantumurilor veniturilor potenţiale care se pot obţine 

din valorificarea bunurilor de strictă necesitate ce depăşesc cantitativ 

categoriile prevăzute în anexa nr. 6 a H.G. 50/2011, necesare stabilirii 

dreptului la ajutor social  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 12653 din 14.07.2011 îniţiată de către 

Primarul municipiului Roman – domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de 

specialitate nr. 119496 din 14.07.2011 întocmit de către Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială; 

Văzând avizul favorabil nr. 43 din 18.07.2011 al comisiei pentru buget-finanţe, 

avizul favorabil nr. 108 din 18.07.2011 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate 

nr. 12780 din 18.07.2011 al Secretarului municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 8, alin. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 din H.G. nr. 50/2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi „d”, alin. 4 lit. „a” şi „f”, alin. 6, 

lit. „a”, pct. 3, ale art. 45, alin. 2, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit „b” din Legea nr. 

215/2001R privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

         Art. 1. Se aprobă cuantumurile veniturilor potenţiale care se pot obţine din 

valorificarea bunurilor de strictă necesitate ce depăşesc cantitativ categoriile  prevăzute în 

anexa nr. 6 a H.G. nr. 50/2011, necesare stabilirii dreptului la ajutor social, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         

Art. 2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 101/2006 se 

abrogă. 
 

        Art. 3. Primarul municipiului Roman prin Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

        Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

  
      Preşedinte de şedinţă,                                                Contrasemnează, 

               Consilier,                                            Secretarul Municipiului Roman, 

  Ec. Lucian Ioan PASCARIU                               Jurist Gheorghe CARNARIU 


