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JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 7  

pentru mandatarea Primarului Comunei Răducăneni de a acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi 

persoanelor care se află în situaţii de necesitate  

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din 

data de 27 ianuarie 2011; 

 Luând act de Nota de fundamentare a Serviciului Public de Asistenţă Socială – Compartiment 

Autoritate Tutelară şi Protecţie Socială, înregistrată sub numărul 298/2011, prin care propune iniţierea 

unui proiect de hotărâre referitor la acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se 

află în stare de necesitate;  

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre al primarului comunei înregistrat sub numărul 341/2011;  

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 452/2011 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 427/2011; 

 În conformitate cu prevederile:  

- art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

- art. 36, alin. (2), lit. „b” şi alin. (4), lit. „a”, precum şi ale art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, 

pct. 2. din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 – Se mandatează Primarul Comunei Răducăneni, dl. ing. Neculai Botezatu, pentru a 

acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate. 

 Art. 2 – Ajutoarele de urgenţă se pot acorda sub formă bănească şi/sau în natură pentru:   

a) deces; 

b) calamitate naturală; 

c) incendiu; 

d) accident grav; 

e) deplasare la unităţi spitaliceşti şi/sau comisii medicale; 

f) achiziţionarea de urgenţă de medicamente şi/sau materiale/echipamente sanitare; 

g) achiziţionarea de lucruri de strictă necesitate pentru persoane aflate în nevoi sociale. 

 Art. 3 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Serviciului Public de 

Asistenţă Socială Răducăneni şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 27 ianuarie  2011. 

 

 

 

                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                                      Consilier,   
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                                                                                                                                                Contrasemnează  

                                                                                                                                             Secretarul comunei 
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