U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA Nr. 26
(cu privire la modificarea H.C.L.Tomești cu nr. 71 din 25.08.2011, cu modificările și completările ulterioare, în
sensul actualizării Comisiei privind identificarea, selectarea și certificarea cazurilor de acordare a ajutoarelor de
urgență sau de înmormântare de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași)

Consiliul Local al comunei Tomeşti judeţul Iaşi,
Având în vedere:
- Referatul de specialitate cu nr. 2509 din 19.02.2021 al secretarului general al comunei
Tomești, județul Iași, domnul Mancaș Gabriel, prin care solicită adoptarea unei
hotărâri cu modificarea H.C.L.Tomești cu nr. 71 din 25.08.2011, în sensul actualizării
Comisiei privind identificarea, selectarea și certificarea cazurilor de acordare a
ajutoarelor de urgență sau de înmormântare de la nivelul Comunei Tomești, Județul
Iași;
- proiectul de hotărâre cu nr. 2510 din 19.02.2021, întocmit în acest sens de primarul
comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte , cu privire la ”modificarea H.C.L.Tomești
cu nr. 71 din 25.08.2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul
actualizării Comisiei privind identificarea, selectarea și certificarea cazurilor de
acordare a ajutoarelor de urgență sau de înmormântare de la nivelul Comunei
Tomești, Județul Iași”;
- avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti,
înregistrate sub nr. 2821 din 25.02.2021, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv :
- prevederile art.28 alin.(2), alin.(4) si (5) din Legea nr.115/2006 pentru modificarea si
completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
- prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 292 din 20 decembrie 2011, asistenței sociale;
prevederile Legii nr.272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului;
- prevederile Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice;
- prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ca urmare a competențelor stabilite prin art 129 alin. 2 lit. (d) și art. 129 alin. (7) lit. (b),
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-

HOTĂRĂŞTE:
Art. I. La H.C.L. Tomești cu nr. 71 din 25.08.2011 adoptată pentru reglementarea
acordarii ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare la nivelul comunei Tomești,
modificată și completată prin H.C.L. Tomești nr. 112/2012, se modifică art. 7^1, după următorul
cuprins :
Art. 7^1. (1) În vederea identificării, selectării şi certificării cazurilor în care potenţialii
beneficiari se încadrează în situaţiile apreciate ca deosebite se constituie o comisie specială
formată din următorii consilieri locali:
1. Preşedinte – domnul Bîrleanu Pavel, viceprimar comuna Tomești;
2. membru – doamna consilier local Miron Mihaela;
3. membru – domnul consilier local Silvaș Vasile;
4. membru – domnul consilier local Tololoi Alexandru;
5. membru – domnul consilier local Beșleagă Ioan.

(2) Comisia se întruneşte în şedinţe de lucru ordinare lunar, în fiecare ultimă zi de joi a
fiecărei luni, între orele 0800 – 1400, secretariatul comisiei fiind ţinut de referentul cu atribuţiile
specifice asistentului social din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Comisia se
întruneşte şi în şedinţe de lucru extraordinare, ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea
referentului cu atribuţiile specifice asistentului social.
(3) Actul comisiei, urmare a verificărilor efectuate, se constituie într-un referat prin care se
propune primarului aprobarea sau respingerea cererii ajutorului de urgenţă, după caz. În cazul
în care se propune respingerea cererii aceasta trebuie motivată în conţinutul referatului.
(4) Comisia ia hotărârile cu majoritatea voturilor valabil exprimate ale membrilor prezenţi,
iar şedinţa este legal constituită dacă sunt prezenţi majoritatea membrilor desemnaţi în comisie.
Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Tomești cu nr. 71 din 25.08.2011, cu modificările și
completările aduse de H.C.L. Tomești nr. 112/2012, rămân neschimbate.
Art. III. Copii de pe prezenta se vor comunica:
- Primarului comunei Tomești
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate
- Compartimentului de asistenţă socială al Primăriei Tomeşti, pentru
luare la cunoștință și ducere la îndeplinire.
Adoptată azi : 25.02.2021
Președinte de ședință
Consilier local, Mihaela Miron

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

