
 

Judeţul Vâlcea 

Consiliul local Păuşeşti 

Nr. 6436/05.10.2021 

A  N  U  N  Ţ 
 

 In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicăm alăturat, azi, 05.10.2021, textul 

complet al proiectului de hotărâre privind  aprobarea Procedurii de acordare a 

ajutoarelor de urgenta, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se afla in 

situații de necesitate apărute ca urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, 

epidemii, epizootii, precum si în alte situații deosebite care pot duce la apariția sau 

sporirea riscului de excluziune sociala, inclusiv în caz de deces în țară sau în 

străinătate. 

 

 Proiectul de hotărâre este redactat în baza raportului de specialitate al 

compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarulului. 

 
La elaborarea proiectului de hotărâre au fost respectate prevederile: art.28 din 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile  art.41 - 47 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, art.11, art. 15, art.16 și 

art.129 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 

ulterioare, art.7, alin.(3) din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 Cetățenii interesați  pot consulta proiectul actului cu caracter normativ la 

sediul Primăriei și pe site-ul comunei Păușești, iar în termen de 10 zile de la 

publicare, pot depune la sediul Primăriei Păuşeşti propuneri, sugestii sau opinii cu 

valoare de recomandare asupra proiectului de hotărâre . 

 

                 Primar,                                                           Secretar general, 

          Cătălin Avan                                                          Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 

 

 



 

Judeţul Vâlcea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Consiliul local 

Comuna Păuşeşti 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE   NR.  

Privind: aprobarea Procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenta, în bani sau în 

natură, familiilor sau persoanelor care se afla in situații de necesitate apărute ca 

urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum si 

în alte situații deosebite care pot duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune 

sociala, inclusiv în caz de deces în țară sau în străinătate 
 

 

 

         Consiliul local Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

04.11.2021, la care participă un număr de … consilieri  din totalul de 11 consilieri în 

funcţie; 

Văzând că prin H.C.L nr.54/2021 a fost ales preşedinte de şedinţă domnul 

consilier Fota Nicolae - Cristian ;   

          Luând în dezbatere: 

         - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Păușești; 

         - referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti,  înregistrat sub 

nr.6419/04.10.202,1 prin care se propune aprobarea acordării ajutoarelor de urgenta, 

în bani sau in natura, familiilor sau persoanelor care se afla în situații de necesitate 

apărute ca urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, 

precum si in alte situații deosebite care pot duce la apariția sau sporirea riscului de 

excluziune sociala, inclusiv în caz de deces în tara sau în străinătate; 

         - raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub 

nr.6420/04.10.2021; 

         - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei şi înregistrat sub nr. ; 

-  avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub nr.; 

 Fiind îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională,  proces verbal  nr.6436/05.10.2021; 

  In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile  

art.41 - 47 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, art.11, art. 15, art.16 și art.129 din Legea nr.292/2011 a 

asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, art.7, alin.(3) din Legea 



nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

     În temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit. d), alin.7, lit. b)139, alin.(3), lit. a), 

art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art.1.Se aprobă procedura de acordare a ajutoarelor de urgenta, în bani sau în 

natura, familiilor sau persoanelor care se afla in situații de necesitate apărute ca 

urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum si 

în alte situații deosebite care pot duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune 

sociala, inclusiv in caz de deces in tara sau in străinătate, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul comunei Păușești prin compartimentele de specialitate va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.        

          Art.3.Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea 

prevederile H.C.L.nr.67/2020.                                                                

   Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, 

primarului comunei Păuşeşti şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin afişare și 

publicare în Monitorul Oficial Local. 

 

 

                                                                                      Păuşeşti :  

 

 

 

           Iniţiator:                                                         Contrasemnează pentru legalitate 

           Primar,                                                                  Secretar general, 

         Cătălin Avan                                                            Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


