ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 20 ianuarie 2021
privind: aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi situaţiile de necesitate ce se au
în vedere la acordarea ajutoarelor de urgenţă .
___________________________________________________________________________
Iniţiator – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi;
Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre: 320 din 20.01.2021
_________________________________________________________________________
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară ;
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului proiectului de hotărâre
înregistrată la nr.320 din 20 ianuarie 2021 ;
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.326 din 20 ianuarie 2021 ;
Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local ;
Având în vedere art.28 alin.(2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat ,
cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere art.41 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001 , privind venitul minim garantat ;
Având în vedere Ordinul MECTS nr.5576/ 2011 privind aprobarea criteriilor
generale de acordare al burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, Ordinul
MECTS nr.3470/ 2012 pentru modificarea si completare Anexei la ordinul privind aprobarea
criteriilor generale de acordare al burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,
aprobat cu nr. 5576/2011 precum și Ordinul MEN nr.3480/2018 pentru modificarea anexei la
Ordinul ministrului educaţiei si cercetării,tineretului si sportului nr.5576/2011 ;
Având în vedere Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 , cu modificările și
completările ulterioare ;
Având în vedere art.6 alin.(3) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările
ulterioare ;
Având în vedere art.129 alin.(4) lit. e) precum și alin.(7) lit.b) din Ordonanţa de
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Adoptă prezenta : H O T A R Â R E :
Art. 1. Se aprobă Regulamentului privind condiţiile şi situaţiile de necesitate ce se au
în vedere la acordarea ajutoarelor de urgenţă , potrivit Anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. (1)Se stabilisc ca situaţii de necesitate , pentru acordarea de ajutoare de urgenţă
unor familii sau persoane singure beneficiare sau nebeneficiare de ajutor social : calamităţi
naturale , inundaţii , incendii , accidente ,boli incurabile, decese , sprijin financiar pentru
continuarea studiilor pentru elevi și studenți în condițiile prevăzute de prezentul Regulament.

(2)Ajutorul de deces se acordă pentru persoanele care nu sunt cuprinse în sistemul
asigurărilor sociale şi nu au beneficat de ajutor de înmormântare din partea altei instituţii.
Art.3. Cuantumul ajutorului de urgență nu poate depăși suma de 500 lei , iar
sprijinul financiar ce se acordă elevilor și studeților va fi în sumă de 500 lei lunar sau
proporțional cu perioada dintr-o lună , doar pentru perioada din an când elevul sau studentul
frecventează cursurile, nu și pe perioada vacanțelor sau a altor activități care nu presupun
prezentarea la școală sau facultate .
Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotârâri se însărcinerază primarul comunei .
Art.5 . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului –
judeţul Galaţi , primarului comunei și o va publica în Monitorul ofical local, în termenul
prevăzut de lege .
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