ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 6960/18.03.2022
Proiect
HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 6959/18.03.2022;
- referatul de anchetă socială întocmit de către Direcţia de asistenţă socială,
înregistrat sub nr. 1732/11.03.2022;
- procesul – verbal de intervenție nr. 130/16.01.2022 întocmit de I.S.U. „ Bucovina”
Suceava – Detașamentul Fălticeni;
- prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr.
9/24.02.2011;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 136, alin. 10 și
art. 139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.000 lei reprezentând
ajutor de urgenţă pentru dl. Varganici Dimitrie, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 43, jud. Suceava.
Art.2: Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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Nr. 6959/18.03.2022

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 9/24.02.2011 s-a
reglementat modul de acordare a ajutorului bănesc de urgenţă pentru categoriile de familii
şi persoane singure aflate în situaţii de risc şi în situaţii excepţionale, pe bază de anchetă
socială, altele decât cele prevăzute de lege, şi anume: familiile şi persoanele singure care
nu sunt beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi cele care nu
realizează venituri sau care au venituri reduse pe membru de familie sub salariul de bază
minim brut pe ţară garantat pentru: înmormântare, calamităţi naturale, incendii, accidente,
probleme de sănătate sau alte situaţii care nu sunt prevăzute de lege.
Asistenţa socială are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, din motive
de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile
sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială, la care
se adaugă şi alte categorii sociale, preponderente fiind persoanele vârstnice, familiile
monoparentale, familii cu mulţi copii, cu venituri mici sau fără venituri.
Prin cererea înregistrată sub nr. 1732/ 20.01.2022 dl. Varganici Dimitrie a solicitat
aordarea unui ajutor financiar având în vedere situaţia dificilă în care se află, respectiv
faptul că locuința acestuia a fost afectată de un incediu produs în data de 16.01.2022,
conform procesului – verbal de intervenție nr. 130/16.01.2022 întocmit de I.S.U. „
Bucovina” Suceava – Detașamentul Fălticeni.
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă, suma alocată din bugetul
local fiind de 2000 lei.
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