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                     HOTĂRÂREA NR.139 

privind acordarea unui ajutor de urgență 

 

 
 Consiliul local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

30.07.2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă, proiect din iniţiativa 

primarului;  

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub 

nr.20741/21.07.2020 și Raportul întocmit de Direcţiea de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub nr. 

12605/21.07.2020; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Tulcea; 

 Având în vedere: 

 - prevederile art. 28 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 41 - 45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 13/2015 privind stabilirea unor situaţii 

deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă şi a formularului de cerere privind acordarea 

beneficiilor sociale din bugetul local, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), 

art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 5000 lei din bugetul local, cap. 

Asistenţă şi Protecţie Socială, doamnei GRECU RODICA, cu domiciliul în Tulcea, str. Păcii  nr. 103,  

bl. M2, sc. A, ap. 36. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă şi 

Protecţie Socială Tulcea. 

 Art. 3 Secretarul general al municipiului Tulcea va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

  

 Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
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