ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
Telefon/fax : 0235/459332

HOTĂRÂREA Nr. 31/2012
privind aplicarea ”Listei bunurilor care conduc la excluderea cordarii ajutorului
social” şi a situaţiilor în care se pot acorda ajutoare de urgenţă
având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Rafaila, raportul de avizare al
comisiei de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort;
în conformitate cu prevederile art. VI alin. (2) din Hotararea de Guvern nr. 1291/2012 pentru
modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor
metodologice de aplicare a prevedirilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul si indemniyatia lunara pentru cresterea copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
52/2011, si pentru modificarea Normelor metodologice de aolicare a prevederilor Legii nr. 277/2010
privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, sa a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si
pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 577/2008, coroborat cu art. 28 alin. (2), (4) si (5) din Legea 416/2001 si art.
41 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d“, alin. (6) lit. „a” pct. 2 , art. 45 alin. (1) şi art.
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aplica ”Lista bunurilor care conduc la excluderea acordarii ajutorului social”,
conform anexei nr. 1.
Art.2. Se stabilesc situaţiile deosebite pentru care primarul poate acorda ajutoare de urgenţă,
conform anexei nr. 2.
Art.3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rafaila, prin
compartimentul de asistenţă socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Rafaila, judeţul Vaslui.
Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2013.
Art. 6. Pe data prezentei, se abroga Hotararea Consiliului local al comunei Rafaila nr.
37/05.12.2011 privind stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea unor bunuri
şi a situaţiilor în care se pot acorda ajutoare de urgenţă.
Rafaila, 18 decembrie 2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Fanariu Costel
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victorita

