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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Modernizare străzi în Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”

Având în vedere:
-

-

-

-

-

-

-

Prevederile O.U.G. Nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene;
Prevederile art. 20, alin. (1), art. 41-48 din Legea Nr. 273/2006 privind finaţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 291, alin. (1), lit. b), din Legea Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile O.U.G. Nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Ordinului M.D.R.A.P. Nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile H.G. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri public, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (6), lit. a), din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Contractul de Finanţare înregistrat cu Nr. 2614/13.11.2017 încheiat între U.A.T.
Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, privind alocarea finanţării din bugetul M.D.A.R.P. pentru
finanţarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Modernizare străzi în Comuna
Stănileşti, judeţul Vaslui”;
Adresa Nr. 21748/11.02.2019 înaintată de către M.D.R.A.P. Direcţia Generală de
Dezvoltare Regională şi Infrastructură, înregistrată la Primăria comunei Stănileşti,
judeţul Vaslui, cu Nr. 1161/15.02.2019;
Expunerea de motive a primarului comunei Stănileşti, avizul favorabil al comisiei de
specialitate a Consiliului Local al comunei Stănileşti şi raportul compartimentului de
specialitate;

În temeiul:
-

Prevederilor art. 45, alin. (1), art. 47, art. 63, alin. (1), lit. c), art. 115, alin. (1), lit. b),
alin. (3), alin. (5), alin. (6), alin. (7), art. 117, lit. a), din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
“Modernizare străzi în Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”, conform Anexei Nr. 1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 La data aprobării prezentei hotărâri se aborgă hotărârea Consiliului Local al
comunei Stănileşti Nr. 21/11.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”.
Art. 3 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc
primarul comunei Stănileşti, judeţul Vaslui precum şi Compartimentul Finaciar-Contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica, persoanelor şi instituţiilor publice
interesate, în termen legal, prin grija secretarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, astfel:
- Primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui;
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui;
- Compartimentului Financiar-Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Art. 4 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim prin prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia de către organul emitent sau se
poate adresa instanţei de contencios administrative competentă, conform prevederilor
Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa Nr. 1 la proiectul de hotărâre
privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Modernizare străzi în Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”

1. Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv T.V.A. ) 5.677.041,43 lei din care:
-

C+M : 5.091.927,56 lei (cu T.V.A.);
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica : 262.129,98 lei (cu T.V.A.);
Alte cheltuieli : 322.983,87 lei (cu TVA)

2. Sursa de finanţare:
- De la Bugetul de stat prin P.N.D.L. conform Contract Finantare
Nr. 7866/21.11.2017/2614.13.11.2017;
- Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului se vor finanta din veniturile
Bugetului Local al Comunei Stanilesti.
3. Durata de executie - pana la incheierea Procesului Verbal de receptive finala dar nu mai
mare de 4 ani de la data incheierii contractului de finantare, respectiv 21.11.2021.
5. Lungime totală străzi - 5,668 km.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind asigurarea finanţării de la bugetul local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, a
categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru
obiectivul de investiţii “Modernizare străzi în Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui”

Având în vedere:
-

-

-

-

Prevederile art. 44 din Legea Nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 7, alin. (1), lit. e) din O.U.G. Nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 5, lit. e), art. 6, alin. (4), art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P.
Nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;
Prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (6), lit. a), din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Contractul de Finanţare înregistrat cu Nr. 2614/13.11.2017 încheiat între U.A.T.
Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, privind alocarea finanţării din bugetul M.D.A.R.P. pentru
finanţarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Modernizare străzi în Comuna
Stănileşti, judeţul Vaslui”;
Expunerea de motive a primarului comunei Stănileşti, avizul favorabil al comisiei de
specialitate a Consiliului Local al comunei Stănileşti şi raportul compartimentului de
specialitate;

În temeiul:
-

Prevederilor art. 45, alin. (1), art. 47, art. 63, alin. (1), lit. c), art. 115, alin. (1), lit. b),
alin. (3), alin. (5), alin. (6), alin. (7), art. 117, lit. a), din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă finanţarea din bugetul local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, a
sumei de 211.657 lei, pentru următoarele categorii de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi în Comuna
Stănileşti, judeţul Vaslui”:
a) cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
b) studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii;
c) studiile de teren, studiile de specialitate;
d) expertizele tehnice şi/sau audit energetic;
e) asistenţa tehnică, consultanţa;
f) taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii;
g) organizarea procedurilor de achiziţii;
h) active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier;
i) comisioane, cote, taxe, costuri credite;
j) cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
Art. 2 La data aprobării prezenti hotărâri se aborgă hotărârea Consiliului Local al
comunei Stănileşti Nr. 22/11.07.2018 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local al
comunei Stănileşti a obiectivului de investiţii “Modernizare străzi în comuna Stănileşti,
judeţul Vaslui”.
Art. 3 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc
primarul comunei Stănileşti, judeţul Vaslui precum şi Compartimentul Finaciar-Contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor şi instituţiilor publice
interesate, în termen legal, prin grija secretarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, astfel:
- Primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui;
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui;
- Compartimentului Financiar-Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
Art. 4 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim prin prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia de către organul emitent sau se
poate adresa instanţei de contencios administrative competentă, conform prevederilor
Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru persoanele
majore apte de muncă, din cadrul familiilor beneficiare de venit minim garantat, pentru
anul 2019, la nivelul U.A.T. Comuna Stănileşti

Având în vedere:
-

-

-

Prevederile Legii Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare,
Prevederile H.G. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2019;
Prevederile H.G. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile Legii Nr. 292/2011 a Asistenţei Sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Referatul înregistrat cu Nr.2289/19.03.2019 întocmit de către Compartimentul de
Asistenţă Socială şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui;
Expunerea de motive a primarului comunei Stănileşti, avizul favorabil al comisiei de
specialitate a Consiliului Local al comunei Stănileşti;

În temeiul:
-

Prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 115,
alin. (1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6), alin. (7), art. 117, lit. a), din Legea
215/2001 a Administraţiei Publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Cosiliul Local al Comunei Stănileşti, judeţul Vaslui
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 (1) Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru persoanele
majore apte de muncă, din cadrul familiilor beneficiare de venit minim garantat, la nivelul
U.A.T. Stănileşti, conform Legii Legii Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările şi completările ulterioare, conform Anexei Nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Persoanele majore apte de muncă, din cadrul familiilor beneficiare de venitul
minim garantat au obligaţia de a de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări
de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de
securitate şi igienă a muncii.
(3) În cazul incapacităţii temporare de muncă ori, după caz, al pierderii totale sau
parţiale a capacităţii de muncă a persoanei nominalizate să efectueze acţiunile sau lucrările de
interes local, obligaţia de a presta orele de muncă poate fi transferată altor persoane din
familia beneficiară de ajutor social numai cu acordul primarului.
(4) Numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului
social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a
timpului de muncă, conform modelului prevăzut în Anexa Nr. 2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(5) Se aprobă numărul orelor de muncă pe zi, de 8 ore/zi.
Art. 2 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc
Viceprimarul comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, domnul Tofan Costică şi Compartimentul
Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti,
judeţul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica, persoanelor şi instituţiilor publice
interesate, în termen legal, prin grija secretarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, astfel:
- Primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui;
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, în vederea exercitării controlului cu privire la
legalitate;
- Viceprimarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, domnului Tofan Costică;
- Compartimentului Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
- Agenţiei Judeţeane pentru Plăţi si Inspecţie Socială Vaslui.
Art. 3 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim prin prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia de către organul emitent sau se
poate adresa instanţei de contencios administrative competentă, conform prevederilor
Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
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ANEXA Nr. 2
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes
local, pentru persoanele majore apte de muncă, din cadrul familiilor beneficiare de
venit minim garantat, pentru anul 2019, la nivelul U.A.T. Comuna Stănileşti
FIŞA DE CALCUL
al ajutorului social şi al numărului de ore de acţiuni sau lucrări de interes local
TITULAR
Numele:. . . . . . . . . . .
Prenumele:. . . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare a cererii
. . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . .
A. Ajutor social
1.

Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul la
stabilirea ajutorului social

..........
. . persoane

2.

Venitul net lunar pe familie*), din care:

..........
. . lei

a) venituri permanente nete lunare realizate în luna anterioară

..........
. . lei

b) alte surse de venit**)

..........
. . lei

3.

Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în condiţiile
legii

..........
. . lei

4.

Cuantumul ajutorului social
pct. 3 - pct. 2

..........
. . lei/lună

5.

Majorări ale ajutorului social
Ajutor social (pct. 4) x 15%
(Se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singură sau cel
puţin un membru din familie face dovada că lucrează pe bază de
contract de muncă sau convenţie civilă de prestări de servicii.)

..........
. . lei/lună

6.

Ajutorul social propus pentru plată
pct. 4 + pct. 5

..........
. . lei/lună

Întocmit
Data. . . . . . . . . . . .
Semnătura. . . . . . . . . . . .

Viza de control financiar preventiv

B. Număr de ore de acţiuni sau lucrări de interes local
Formula de calcul al numărului de ore este următoarea:
167,3331) x cuantum ajutor
social
Număr de ore de muncă =

salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată2)

*) Veniturile nete lunare se calculează pe baza datelor înscrise la lit. H din Cererea şi declaraţia pe propria
răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială.
**) Veniturile lunare se calculează prin împărţirea la 12 a veniturilor anuale.
1) Reprezintă numărul mediu de ore aferente salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Numărul de
ore se modifică anual.
2) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rezilierea Contractului de Concesiune înregistrat cu Nr. 959/18.02.2014,
încheiat între Primăria Comunei Stănileşti, judeţul Vaslui şi domnul Dobă Neculai

Având în vedere:
-

-

Expunerea de motive, avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local
al comunei Stănileşti, raportul compartimentului de specialitate;
Prevederile art. 1552, art. 1554, alin. (4), din Legea Nr. 287/2009 - Codul Civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 3 din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate public, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 123 din Legea Nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile H.C.L. Stănileşti Nr. 39/18.12.2013, privind aprobarea concesionării unei
suprafeţe de teren de 875 m2 domnului Dobă Neculai, teren situat în intravilanul
localităţii Pogăneşti, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui;
Cererea înregistrată la primăria comunei Stănileşti cu Nr. 1576/28.02.2019, înaintată
de către domnul Dobă Neculai;
Contractul de concesiune înregistrat la Primăria comunei Stănileşti cu
Nr. 959/18.02.2014;

În temeiul:
-

Prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), art. alin. (5), lit. a) şi lit. b), art. art. 45, alin. (2),
lit. c), art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6), alin. (7) din Legea
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Cosiliul Local al Comunei Stănileşti, judeţul Vaslui
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 (1) Începând cu data de 01.03.2019 se aprobă rezilierea Contractului de de
concesiune înregistrat la Primăria comunei Stănileşti cu Nr. 959/18.02.2014, încheiat între
Primăria comunei Stănileşti, judeţul Vaslui şi domnul Dobă Ciprian.

(2) Domnul Dobă Neculai, va achita redevenţa datorată în temeiul
Contractului de Concesiune înregistrat cu Nr. 959/18.02.2014, la zi.
(3) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, va fi
încheiat un proces-verbal de predare-primire a obiectului concesionării.
Art. 2 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc primarul
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui şi Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica, persoanelor şi instituţiilor publice
interesate, în termen legal, prin grija secretarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, astfel:
- Primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui;
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui;
- Compartimentului Financiar-Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
- Domnului Dobă Neculai.
Art. 3 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim prin prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia de către organul emitent sau se
poate adresa instanţei de contencios administrative competentă, conform prevederilor
Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea prevederilor H.C.L. Stănileşti Nr. 8/27.02.2014 privind stabilirea
situaţiilor deosebite altele decât cele stabilite de lege, în care primarul poate acorda
ajutor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, aflate în situaţii de necesitate

Având în vedere:
-

-

-

Prevederile art. 41 – art. 48 din H.G. Nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 28, alin. (2) – alin. (5) din Legea Nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 11, lit. c), din Legea Nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Prevederile H.C.L. Stănileşti Nr. 8/27.02.2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite
altele decât cele stabilite de lege, în care primarul poate acorda ajutor de urgenţă
familiilor şi persoanelor singure, aflate în situaţii de necessitate;
Expunerea de motive, avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local
al comunei Stănileşti, raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu
Nr. 2302/19.03.2019;

În temeiul:
-

Prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 115,
alin. (1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6), alin. (7), art. 117, lit. a), din Legea
215/2001 a Administraţiei Publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Cosiliul Local al Comunei Stănileşti, judeţul Vaslui
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 (1) Se aprobă cuantumul ajutorului de urgenţă acordat familiilor sau
persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor,
accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local,
în sumă de ...................lei.

(2) Primarul poate acorda, prin dispoziţie, ajutoare de urgență familiilor sau
persoanelor singure aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor,
accidentelor, precum și pentru alte situații deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.
(3) Ajutoarele de urgență se vor stabili prin dispoziția primarului, în limita
sumelor aprobate prin Hotararea Consiliului Local.
(4) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă acordate conform
prevederilor prezentei hotărâri, se suportă din bugetul local.
Art. 2 Se aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor sau
persoanelor singure aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor,
accidentelor, precum și pentru alte situații deosebite, conform Anexei Nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc
primarul comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, Compartimentul Asistenţă Socială şi
Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica, persoanelor şi instituţiilor publice
interesate, în termen legal, prin grija secretarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, astfel:
- Primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui;
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui;
- Compartimentului Asistenţă Socială şi Compartimentul Financiar-Contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
Art. 4 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim prin prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia de către organul emitent sau se
poate adresa instanţei de contencios administrative competentă, conform prevederilor
Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa Nr. 1 la proiectul de hotărâre
privind modificarea prevederilor H.C.L. Stănileşti Nr. 8/27.02.2014 privind stabilirea
situaţiilor deosebite altele decât cele stabilite de lege, în care primarul poate acorda
ajutor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, aflate în situaţii de necesitate

Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta, aprobate in baza Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

Art. 1 Acordarea ajutorului de urgență si a cuantumului acestuia, se stabilesc prin
dispoziția primarului comunei Stănileşti care are la baza solicitarea scrisă a unui membru de
familie sau a persoanei singure, precum și ancheta socială efectuată de asistentul social din
cadrul compartimentului de asistență socială prin care se certifică situațiile de necesitate sau
după caz, situațiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure, in baza
Hotararii Consiliului Local Stănileşti.
Art. 2 Solicitarea scrisă pentru acordarea ajutorului de urgență va fi însoțită, în
funcție de fiecare caz în parte de următoarele documente:
1. acte de identitate al tuturor membrilor de familie (B.I, C.I, C.N, C.I.P)
2. certificat de căsătorie (copie)
3. certificat de deces (copie)
4. dovezi de venit (adeverințe de salarizare, cupon de pensie, talon alocatie, etc)
5. hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit
legii
6. actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
7. certificat de încadrare în grad de handicap
8. proces-verbal de constatare a incendiului/efectelor calamităților, eliberat de organele
competente
9. adeverință de elev sau student, eliberate în luna curenta sau în luna anteriaora depunerii
cererii pentru acordarea ajutorului de urgență (în adeverința de elev sau student va fi
specificat daca beneficiază de bursă, tipul și cuantumul acestuia)
10. facturi fiscale însoțite de chitanțe, în original, pe numele celui care face solicitarea, care
să reflecte cheltuielile cu înmormântarea
11. acte medicale doveditoare ale stării de sănătate (bilete de internare –externare din spital,
certificate de încadrare în grad de handicap, decizii asupra capacității de muncă, rețete sau
tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicală eliberată de

medicul de specialitate, specificandu-se diagnosticul si tratamentul medicamentos propus,
durata tratamentului, etc)
12. orice acte care se consideră a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgență.
Art. 3 (1) Dosarul întocmit pentru acordarea ajutorului de urgență se va depune la
compartimentul de asistenta sociala din cadrul primariei comunei Stănileşti, judetul Vaslui.
(2) Personalul de specialitate din cadrul compartimentului de asistenta sociala
va verifica si confrunta datele înscrise in cerere cu actele doveditoare, prin efectuarea de
anchete sociale la domiciliu solicitantului de ajutor de urgență. În ancheta socială se va
certifica situația de necesitate sau după caz situația de urgență în care se află familia sau
persoana singură. În cazul în care solicitantul refuza să furnizeze actele necesare întocmirii
dosarului sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră ca
persoana/familia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență.
(3) Dupa efectuarea anchetei sociale asistentul social din cadrul
compartimentului de asistență socială va analiza fiecare dosar și va face propuneri primarului
comunei de aprobare sau respingere a solicitarilor de acordare a ajutoarelor de urgență.
(4) Dispoziţia va fi întocmită de către secretarul comunei Stănileşti, judeţul
Vaslui, pe baza dosarului şi a propunerii întocmite de către Compartimentul Asistenţă Socială
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
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