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RAPORT DE SPECIALITATE .
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi
situaţiile de necesitate ce se au în vedere la acordarea ajutoarelor de urgenţă .
Subsemnata, Vlad Gina , inspector la compartimentul de asistenţă socială din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca , având în vedere solicitarea
iniţiatorului proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi
situaţiile de necesitate ce se au în vedere la acordarea ajutoarelor de urgenţă și în temeiul
art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
Având în vedere art.28 alin.(2) şi (3) 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 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 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 ;
În temeiul art.155 alin.(5) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ ;
Considerăm oportun şi legal iniţierea prezentului proiect de hotărâre potrivit
următoarelor considerente : prin aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se va stabili
categoriile de persoane , modul de acordare a ajutorului de urgenţă, precum şi condiţiile şi
situaţiile de necesitate obligatorii pentru acordarea sa .
De asemenea, se vor avea în vedere criteriile de acordare a unor ajutoare financiare
unor elevi și studenți cu rezultate deosebite la purtare și învățătură, în vederea evitării
abandonului școlar și continuarea studiilor .
Regulamentul privind condiţiile şi situaţiile de necesitate ce se au în vedere la
acordarea ajutoarelor de urgenţă este redat în Anexa la proiectul de hotărâre.
Faţă de cele prezentate solicităm Comisiilor de specialitate să acorde aviz favorabil
proiectului de hotărâre , iar membrilor Consiliului local să dezbată prezentul proiect de
hotărâre iar în final să hotărască.
INSPECTOR SUPERIOR ,
Gina Vlad

