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  H O T Ă R Â R E A  Nr. 78/2020 

privind aprobarea criteriilor și metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență 

persoanelor/familiilor și  copiilor internați în   Casa de tip familial Flüei Szent Miklós 

din orașul Borsec,   care se află în situații de necesitate cauzate de calamități 
naturale, precum și alte situații deosebite semnalate  

 
 

 
 

   Consiliul local orășenesc Borsec 
   Având în vedere raportul  de specialitate al Serviciului Public de 

Asistență Socială, prin care se arată necesitatea și oportunitatea stabilirii criteriilor  și 
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență persoanelor/familiilor și  copiilor 

internați în  în Casa de tip familial Flüei Szent Miklós din orașul Borsec,din bugetul 
local pe anul 2020, înregistrată sub nr. 111 /2020, Referatul de aprobare nr.114 

/2020 
   Luând în considerare prevederile  art.28(2) din Legea nr.416/2001, 

modificat și completat,prevederile art.41 din  Hotărârea Guvernului României 
nr.50/2011 Norme Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat,Legea nr.292/2011 Legea Asistenței Sociale 

modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr.124/2011 modificată prin 

Legea nr.166/2012, Ordonanța de Urgență nr.42/2013 precum și Legea 

nr.286/2013, în care se prevăd că, primarii pot acorda ajutoare de urgență 

persoanelor/familiilor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități 
naturale, precum și alte situații deosebite stabilite prin hotărâre a Consiliului local 

precum și Legea nr.199/1997 privind Ratificarea Carta Europeană a autonomiei 

locale, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare precum și prevederile bugetare prevăzute în acest sens pentru anul 2020 

aprobată prin Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.12/2020, rectifica.  
 

         Având în vedere avizul de aprobare al comisiei pentru administrație, 

învățământ, sănătate, protecție social din cadrul Consiliului local.  
 

       În temeiul dispozițiunilor art.133(4), art 129(1), lit.b), art. 129(7), 

lit.d), art. 139 (4), lit.c) Cap.VIII, art.196(1), lit .a) , art.197 din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ  și cu respectarea prevederilor Legii nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și 
modificată în 2013.  
 

 

 

 



 

                              Art.1 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor 

administrației publice locale și pentru modificarea art.151(3) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ  
 

 

H O T Ă R E Ş T E :  

 

 
   Art.1.  Aprobă criteriile de acordare a ajutoarelor de urgență din 

bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

   Art.2. Aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență 
persoanelor/familiilor din bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr.2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

   Art.3. Prezenta hotărâre are aplicabilitate în cursul anului bugetar 

2020 - 2021 și se reînnoiește anual  până în luna octombrie pentru anul următor. 
 

   Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează, primarul  localității  în colaborare cu  biroul economic – financiar 

din  cadrul aparatului de specialitate al primarului și Serviciul Public de Asistență 
Socială. 
 

   Art.5. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

local orășenesc Borsec nr.17/2019 adoptată în acest sens. 
 

   Art.6. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 
primăriei. 
 

                   Art.7. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează : 

                                       Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ.                                        
                                       Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului; 

       Serviciul Public de Asistență Socială. 
 

 
 

  Borsec, la     23 septembrie    2020 

 

 

                PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

              Balazs Tibor        

  
 



 
 


