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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 107
din 31 octombrie 2006

 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată prin Legea
nr. 115/2006

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2006;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 15225 din 5.10.2006;
- Raportul Serviciului administraţie publică din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 15226 din

05.10.2006;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile art. 8 alin. (6) şi art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, modificată şi completată prin

Legea nr. 115/2006;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001,

cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 38 alin. (6) lit. „a” pct. 2, art. 46, art. 48 şi art. 50 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, aşa cum a fost

modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006,
  

H O T Ă R Ă Ş T E
 
 Art.1. Aprobă veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor de strictă necesitate ce depăşesc cantitativ norma impusă

de lege, conform anexei nr. 1.
Art.2. Aprobă situaţiile de necesitate, altele decât cele prevăzute de lege, în care se pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau

persoanelor singure, conform anexei nr. 2.
Art.3. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.

34/23.02.2006 cu privire la stabilirea limitelor minime ale veniturilor nete anuale ce se pot obţine din: vânzarea, închirierea sau utilizarea terenurilor,
clădirilor, bunurilor mobile şi imobile, valorificarea animalelor, a produselor de origine animală şi altor activităţi prestate ocazional de către persoanele
şi/sau familiile care solicită ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 sau alocaţie complementară, respectiv alocaţie de susţinere pentru familia
monoparentală în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2002.

Art.5. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                

Radu Mihalescul

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă

 


	Local Disk
	HCL nr. 107/2006


