
         
       R O M Â N I A                                                                     

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                        

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                   

    CONSILIUL LOCAL    

       

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 25/2021 

    pentru modificarea și completarea 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. 38/11830/18.03.2021 și REFERATUL DE 

APROBARE  nr. 38/11829/18.03.2021 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune modificarea și 

completarea 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. 35/11853/19.03.2021, respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 14/14685/24.03.2021 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanțe; raportul 

nr. 10/14687/24.03.2021 al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială 

și de agrement și raportul nr. 23/14688/23.03.2021 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;  

    În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2, alin. 4 și alin. 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,  precum și ale art. 41 – 48 din Hotărârea Guvernului 

nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 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 modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 149/2015, modificată prin H.C.L. nr. 

45/2020, prin introducerea unei noi situații deosebite și anume: 

  ”12. Pentru persoanele cu vârsta de 100 de ani se acordă o sumă de 1.000 lei, prin depunerea 

unei cereri însoțită de actul de identitate aflat în termen de valabilitate, fără îndeplinirea altor condiții 

(sociale, financiare, de sănătate ș.a.), acordarea fiind exceptată de la condiția realizării unui venit minim pe 

membru de familie”.   

Art.  II.   – Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2014, modificată prin H.C.L. nr. 

45/2020,  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: 

  -  Prefectului Judeţului  Hunedoara; 

  -  Primarului Municipiului Brad;  

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

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

 

 

 

        Brad, 25.03.2021  

  

 

      

                           

                                                           

                       Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                            Adina Beciu                                                    Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17  voturi “pentru”         


