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HOT�RÂREA 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 _edin�a 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

Prim�riei Ora_ului Ovidiu; 
HCL nr. 36/16.03.2018 privind 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 modific�rile _i completärile 

ulterioare 
Art.9, art.15 alin. (3), art.129 _i art.132 din Legea nr. 292/2011 asisten�ei 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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HOT�R��TE: 

Jud. CONST
Art.I Se aproba modificarea HCL Ovidiu nr.36/16.03.2018 privind acrrdafée uor tichete valorice

cadou cu ocazia Sarbatorilor de Puste si de Craciun si stabilirea criteriilor de acordare, dupa cum urmeaza: 

(1) Art.1, lit.a se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:



cddunele care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate in haza legilor speciae 
e 

Caror venituri lunare nete sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 12100 tel » 

(2) Art.i se modifica, in sensul ca se maiorarea beneficiile sociale acordate su 

tichetelor sociale de la 45 lei la 50 lei, si va avea urmatorul cuprins 

l social este de 50 de lei care se acorda pentru fiecare
Sarbatoure legala de 

rue St de Craciun. Valoarea tichetului social se va stabili anual prin hotarareu coni 

CaL. 1ichetul valoric poate fi utilizat doar pentru 
achizitionarea de produseuiet 

ESTe inierzisa uilizarea tichetelor valorice pentru
achizitionarea de ngur

COnce ori valorificarea acestora prin transformare in bani. In cazul in care se constad 
und

aceste situati, acordarea beneficiului social inceteaz, iar sumele 
utilizatese 

recupereura 

si/sau bauturi 

de la titularul dreptului" 

Art.l Celelalte prevederi ale HCL Ovidiu nr.36/16.03.2018 privind acordarea unor 1ichete 

Valorice cadou cu ocazia Sarbatorilor de Paste si de Craciun si stabilirea 
criteriilor de acordare, 

raman neschimbate.

Secretarul general al ora_ului va comunica prezenta
hot�råre Primarul ora_ului Ovidiu, Institu�iei 

Pretectului -Jude�ul Constan�a în vederea exercitärii 
controlului cu privire la legalitate, DPAS din cadrul 

Primariei orasului Ovidiu _i tuturor factorilor interesati, i termenullegal

Prezenta hotarare a fost aprobata cu 17 de voturi pentru de catre cei 17 consilieri locali prezenti 

din totalul de 17 consilieri locali in functie. 
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