ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 22 din 27.02.2017
Privind aprobarea cuantumului maxim si conditiile de acordare a prestatiilor financiare exceptionale conform
prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Consiliul local Tăutii-Magherauş întrunit în şedinţa ordinară la data de 27.02.2017
Având în vedere:
- Prevederile art.130, 131 şi 132 al Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copilului R cu modificarile si completarile ulterioare,
- Raportul de specialitate nr. 1687/24.02.2017 al compartimentului Asistenta Sociala,
- Raportul de specialitate nr. 1658/23.02.2017 al Serviciului Financiar Contabil,
- avizul favorabil al Comisiei 2 pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi
sportive şi de agrement, proiecte dezvoltare europeana, sistematizare şi urbanism,
- avizul secretarului, Văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.
Ţinând seama de necesitatea preîntâmpinarii unor situatii de abandon scolar, sau a marginalizarii
sociale cu evecte grave asupra copiilor proveniti din familii cu posibilitati materiale reduse. În scopul
implementarii unor masuri sociale de urgenta care sa duca la omogenizarea si incluziunea sociala a copiilor
proveniti din medii sociale cu posibilitati materiale reduse;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. d, , alin.6 lit a pct.1 şi art. 45 alin. 1 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE:
Art. 1. Beneficiaza de prestatii financiare exceptionale copiii minori din familiile cu copii ai caror
parinti nu au posibilitatea si capacitatea de a acorda copilului ingrijirea corespunzatoare ori ca urmare a
necesitatii suportarii unor cheltuieli particulare destinate mentinerii legaturii copilului cu familia sa.
Art. 2. Prestatiile financiare exceptionale se acorda prin dispozitia primarului, beneficiarilor cu
domiciliul in orasul Tautii Magherauş, pe baza anchetei sociale si a criteriilor de selectie si eligibilitate prevazute
în anexa prezentei hotarari, cu specificarea situatiei pentru care se acorda prestatia si insotita de actele
doveditoare privind componenta, veniturile familiei dupa caz respectiv domiciliul solicitantului respectiv
beneficiarului, precum si cele referitoare la situatia care impune acordarea prestatiei.
Art. 3. Acordarea prestatiilor financiare exceptionale se face in bani sau in produse destinate
beneficiarilor, cuantumul maxim stabilit pentru fiecare beneficiar (copil minor) fiind de 200 lei pentru anul 2017,
cuantum ce se poate modifica anual prin hotarare a Consiliului Local.
Art. 4. Pentru anul 2017 se aproba acordarea unor prestatii financiare exceptionale, pentru inceperea
în bune conditii a anului scolar, beneficiari copii din clasa 0 si clasa 1, precum si copii din familii beneficiare de
Venit Minim Garantat, ce vor fi stabiliti prin dispozitie a primarului conform conditiilor aprobate- anexa la
prezenta hotarare si a documentelor justificative, în limita sumei totale alocate din bugetul local pe anul 2017 de
10.000 lei.
Art. 5. Anexa cuprinzând condițiile pentru acordarea prestatiilor financiare exceptionale prevazute
de Legea 272/2004, este parte componenta a prezentei hotarâri.
Art. 6. Prezenta se comunica la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului, Tautii Magheraus
- Compartimentului Asistenta Sociala al Primariei,
- Serviciul financiar Contabil al Primariei,
- Se aduce la cunoistinta publica prin afisare,
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