
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVENI
Str. Patriarh Miron Cristea nr. 34, CP: 927205, tel./ fax: 0243.278.012/ 0243.278.299,

e-mail: primariasaveni@yahoo.com
      H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cuantumului ajutoarelor de urgență

Consiliul local al comunei Săveni, judetul Ialomita, Examinand:
Hotărârea Consiliului Local Săveni nr. 10 din 03.02.2016 privind aprobarea listei  situațiilor

deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgență;
Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre nr.23 din 11.05.2021, înregistrat sub nr. 2033

din 06.05.2021;
Raportul comun al compartimentelor Asistență Socială și Contabilitate înregistrat sub nr. 2208

din 17.05.2021;
Avizele  favorabile  ale  comisiilor:   Nr.1  - Agricultură,  activități  economico-financiare,

Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism și Nr. 2 – Activități social – cultural,
culte, învățământ, sănătate și familie;

In conformitate cu:
Prevederile art. 28 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul mediu garantat,

cu modificărrile și completările ulterioare;
Prevederile art. 41 – art. 48 din HG nr. 50/ 2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de

aplicare a Legii nr. 416/ 2001;
Prevederile  Hotărârii   Consiliului  Local  Săveni  nr.  25  din  22.04.2021 privind  aprobarea

Bugetului  de  Venituri  si  Cheltuieli  al  Comunei  Saveni,  judetul  Ialomita  pe  anul  2021 și  a  Listei
Obiectivelor de investiții;

În  temeiul  prevederilor   art.  129   din  OUG   57/  2019   privind  Codul  Administrativ  cu
modificările și completările ulterioare, aprobă prezenta:

H  OTĂRÂRE

Art.1.-Se  aprobă acordarea sumei de 1.000 lei pentru fiecare situație deosebită care justifică
ajutorul  de  urgență,  situație  cauzată   din  alte  motive  decât   calamitățile  naturale,  incendiile  sau
accidentele.

Art.  2.  Prezenta   hotărâre,  adoptată  cu  respectarea  art.  136  din  OUG  nr.  57/2019,  se
comunică în termen de 10 zile lucrătoare Institutiei Prefectului pentru controlul legalitatii, Primarului
comunei, pentru a asigura aducerea la indeplinire, prin compartimentele de specialitate din cadrul
Primăriei  comunei,  se  aduce  la  cunoștință  publică  prin  afișare  pe  site-ul  instituției,
www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, SULICA TOMA
L.S._________________________

                Contrasemnează,
      Secretarul general al comunei,  jr. Burlacu   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi, 18.05.2021
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