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HOTRÂREA

NR.142/24.11.2021

Privind modificarea HCL nr. 36/16.03.2018 privind acordarea unor tichete valorice cadou ecu ocazia
Sarbatorilor de Paste si de Craciun si stabilirea criterilor de acordare

Consiliul Local al Orasului Ovidiu, întrunit în _edina ordinara in data de 24.11.2021,
Avand in vedere:

Proiectul de hotarare nr.27792/18.11.2021 privind modificarea ICL nr. 36/16.03.2018 privind
acordarea unor tichete valorice cadou cu ocazia Sarbatorilor de Paste si de Cruciun si

stabilirea criteriilor de acordare;

Referatul de aprobare nr.27791/18.11.2021 al domnului Scupra George, Primarul Orasului

Ovidiu

Raportul de specialitate nr.26507/03.11.2021

al Directiei Publice de Asistenta Sociala, din cadrul

Primriei Ora_ului Ovidiu;

HCL nr. 36/16.03.2018privind acordarea unor tichete valorice cadou cu ocazia Sarhatorilor de

Paste si de Craciun si stabilirea criteriilor de acordare;
Tinand cont de:

Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu nr. 2 si 3;

In conformitate cu prevederile:
Art.28 din legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificariie si completarile

ulterioare
Art.41-48

din H.G.

nr.50/2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificrile

ulterioare
Art.9, art.15 alin. (3), art.129 _i art.132 din Legea nr. 292/2011

asistenei

_i completärile

sociale;

Art. 24 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizärii sociale:

Legii nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile uiterioare;
Art.129 alin.(2) lit."d"'si alin.(7) lit."b" din OUG nr.57/3

iulie 2019 privind Codui

Administrativ;

art.129 alin (1) si alin (4) lit."'a" O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
in temeiul art.196 alin (1) it."a" coroborat cu art.139 alin.(1) din Ordonanta de Vrgenta nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:
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