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HOTĂRÂREA nr. 32/2016 
 privind aprobarea situaţiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă  

 
 

     Consiliul local al com. Vetiş, jud. Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2016, 
     Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre si expunerea de motive a domnului primar Iuliu Ilyes, raportul de 
avizare favorabil al comisiei de specialitate, precum şi raportul compartimentului de 
resort; 
    În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) si alin. (4) din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare, coroborat cu 
prevederile art. 41 şi art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat- 
    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d“, alin. (6) lit. „a” pct. 2 , art. 45 alin. (1) 
şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  
  

HOTĂRĂŞTE : 
 

    Art.1 Se aprobă situaţiile deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă 
persoanelor aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, alunecări de 
teren, accidente şi probleme grave de sănătate, ori alte cauze care pot conduce la riscul 
de excluziune socială, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.      
     Art.2 Se aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă, prevăzute la art. 
1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
     Art.3 Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă acordate de primar, 
conform art.1 din prezenta hotărâre, se suportă din bugetul local.  
     Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Vetiş, prin 
compartimentul de asistenţă socială şi autoritate tutelară şi Biroul contabil şi achiziţii 
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vetiş,   
     Art.5 Prezenta se comunică cu Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, 
Compartimentul de asistenţă socială şi Biroul contabil şi achiziţii publice. 
 

Vetiș,  la  27.07.2016 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    BERCI GHEORGHE                                                      Contrasemnez,  
                                                                                    S E C R E T A R 
          Jr. ANCA-MARIA POP 
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