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           H O T Ă R Â R E A  NR. 45/2020 

    pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 privind  stabilirea 

situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de 

ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net  pe membru de familie 

este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit  Legii nr. 

416/2001,cu modificările şi  completările ulterioare 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, Judeţul Hunedoara. 

    Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  nr. 44/11629/11.03.2020 și REFERATUL DE 

APROBARE  nr. 44/11628/11.03.2020 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru 

acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau 

familiilor al căror venit net  pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată,  la solicitarea acestora, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi  

completările ulterioare; 

Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 47/11711/11.03.2020, respectiv 

al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

    În conformitate cu prevederile art. 28, alin. 2 și alin. 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare  precum și ale art. 15  din Legea nr. 292/ 

2011 privind asistența socială, ale Hotărârii nr. 8/09.03.2020 a Grupului de suport tehnico - științific 

privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, ale Hotărârii Comitetului Național 

pentru situații de urgență nr. 6/09.03.2020  privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a 

noului Coronavirus, ale Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 4/26.02.2020 

privind aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID pe 

teritoriul județului Hunedoara,  ale Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 

6/08.03.2020 privind aplicarea “Procedurii operaționale pentru identificarea și managementul 

persoanelor simptomatice/asimptomatice sosite pe cale aeriană/maritimă/terestră din zona afectată de 

infecții cu noul Coronavirus ( SARS- COVID-19) sau prezentate la serviciile UPU/ CPU/ Camera de 

gardă  ” precum și aprobarea unor măsuri urgente, ca urmare a apariției a două cazuri confirmate de 

coronavirus pe teritoriul județului Hunedoara,  precum și ale Hotărârii nr. 2/11.03.2020 a Comitetului 

Local pentru Situații de Urgență  Brad; 
 În temeiul  prevederilor  art. 129  alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. c,  lit. o,   art. 139 alin. 3 lit. a și ale 

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

completările ulterioare,  precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art. I   – Se  aprobă completarea Anexei la H.C.L. nr. 149/2015, prin introducerea unei noi 

situații deosebite și anume: 

11. ,,În cazul familiilor sau persoanelor singure izolate la domiciliu datorită unor boli 

contagioase se acordă ajutorul de urgență de până la 35lei/zi,  pentru maxim 14 zile prin 

achiziționarea și distribuirea către aceștia de hrană și materiale igienico-sanitare”.   
Art.  II.   – Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2014  rămân neschimbate.                    



  Art. III. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte  

Serviciul Public de  Asistenţă Socială.  

  Art. IV. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

       Art. V. -  Prezenta hotărâre se comunică: 

  -  Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara; 

  -  Primarului Municipiului Brad;  

  -  Direcției de Asistență Socială Brad - Serviciul de  Asistenţă Socială; 

  -  Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale. 

  

 

 

 

Brad, 11.03.2020 

 

 

 

 

                                    

                                       

                                     Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  SECRETAR GENERAL  

                  Bogdan Sorin Ștefea                                                                    Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 10 voturi “pentru”    
 

 
 

 


