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NR. 151/24.11.2021

(lemne de foc) în

alocarea unor ajutoare în natur

persoanelor aflate în
LOnsiliul

perioada sezonului

rece

necesitate

Local al Ora_ului Ovidiu, întrunit în _edina

din data de 24.11.2021,

ordinar,

Avand in vedere:
TOICctul

nr.27943/18.11.2021

de hotarare

perioada sezonului

rece

2021-2022,

2021-2022,

privind alocarea unor ajutoare

persoanelor aflate

în natur

(lemne de foc)

Primarul
în necessitate. initiat de

orasului Ovidiu;
Referatul de

aprobare

nr.

Raportul de specialitate

din cadrui Primriei

27796/18.11.2021 domnului

nr.27942/18.11.2021

Primar, Scupra George;

intocmit de

Publica de Asistená

Direcia

Socialá

ora_ului Ovidiu;

In confornmitate cu prevederile:
venitul minim garantat,
Legea nr.416/2001 privind
a
Normelor metodologice de aplicare
aprobarea
50/2011
pentru
nr.
H.G.
A r t . 41-48 din
moditic rile _i completärile
venitul minim garantat, cu
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind

Art. 28 din

ulterioare;
Art. 9. art. 15 alin.

Legea nr.

Art. 24 din
An. 129
Art.

(3), art.

129

116/2002

_i art.

132 din

privind prevenirea i

alin.(2) lit. "d" din O.U.G. nr.

129 alin

Prevederile
Prevederile

Legea nr.

292/2011

combaterea

a

sociale;

marginalizrii

Codul Administrativ;

finanelor publice locale;
Legii nr.226/2021 privind stabilirea masurilor
273/2006

sociaie;

57/2019 privind Codul Administrativ;

(1) _i alin (4) lit. "a" 0.U.G. nr. 57/2019 privind

Legii nr.

asistenei

a

de

protectie

sociala

pentru

consumatorul vulnerabil de energie;

Analizand:
Avizul de legalitate al secretarului

general al ora_ului Ovidiu:

ale Consiliului Iocal ål
Avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate

in

teniciul art. 129 alin.(7) lit."b" coroborat

Urgent

nr.

57/2019

cu

art. 196

alin.(1) lit, "a

2021-2022, în

aprob

din Ordnanta de

privind Codul administrativ.

NY w

HOTÄRATE:
Art. 1 Se

ora_uBui Ovidiu;

alocarea

unor

ajutoare de urgen,

cantitate de maxim s0

me

lenmne de

în natur,

pentru

*

perivada sezonuiui

foc, pentru persoaneie allate în necesitate:

rece

Art. 2 In aplicarea prevederilor de la art. 1 din Drezenta hotráre,
pe baza anchetelor sociale întocmite de Directia Publiä de Asistent

ajutorul în naturå se va acoorda
Social Ovidiu, in limita a

1,5

me /familie.
Art. 3 Directia Public

de Asistent

Social

Ovidiu va men iona în ancheta sociala, in Tun

situaia material a familiei, cantitatea de lemne de foc ce se va repartiza.
DCeretarul general al ora_ului Ovidiu va comunica prezenta hotråre
Judeului

Constana, Direciei Financiare, Directiei

Publice de Asistená

Instituia

ctului
Prefe
Frcic

Socialá din cadrul Primane

ora_ului Ovidiu _i celorlalti factori, în termenul legal.

se
Prezenta hotärâre
consilieri
totalul de 17

aproba

17 consilieri
de catre cei
pentru"
17 voturi

locali prezenti

din

in functie.

locali alesi

SNO
NYLSNO
NOJ
PREEDINTE DE EDINTA,

CONTRASEMNEAZ

SECRETAR GENERAL U.A.T,
ANTONIE

ESERGHEP ERDAL

PINY ROM

LAURA-ELENA

