
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

            Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro 

HOTĂRÂREA   Nr.8 
din 30.01.2017 

privind aprobarea acordării ajutorului de urgenţă din bugetul  local al comunei Vladimirescu familiilor 

sau persoanelor singure pentru alte situatii deosebite decât cele stabilite prin art.28 alin.2 din Legea 
nr.416/2001  

 
Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
         VǍZÂND: 

-  expunerea de motive a primarului comunei Vladimirescu  

-  nota de fundamentare a compartimentului social din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu 

-  votul de  14 voturi pentru si 3 voturi abtinere exprimat în şedinţa din 30.01.2017 de Consiliul 
local al comunei Vladimirescu 

  

Având în vedere: 
- art.28 alin.2 şi 5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă acordarea ajutorului de urgenţă din bugetul  local al comunei Vladimirescu 

familiilor sau persoanelor singure pentru alte situatii deosebite decât cele stabilite prin art.28 
alin.2 din Legea nr.416/2001 în valoare de 700 RON. 

Art.2. Se aprobă situaţiile deosebite altele decât cele stabilite prin art.28 alin.2 din Legea 
nr.416/2001 după cum urmează: 

-în caz de deces a unui membru de familie în cazul familiilor care nu au nici un venit  
-in caz de deces a unei persoane cu dizabilitati care nu are calitatea de pensionar sau angajat  

-în caz de necesitatea executării unei operaţii fără de care viaţa iar fi pusă in pericol in cazul 
famililor care nici un membru al familiei nu are nici un venit sau venitul total al membrilor  familiei 

este de 1.500 RON 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează primarul comunei 
Vladimirescu şi secretarul comunei Vladimirescu   

 
Prezenta hotărâre se comunică cu : 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad 

- primarul comunei Vladimirescu  

- secretarul comunei Vladimirescu 
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