
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
 

  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de ajutoare de urgență pentru înmormântare, familiilor 

sau persoanelor aflate în situatie de risc datorită calamităților naturale(cutremure, incendii, furtuni, 
alunecări de teren, căderi de arbori, grindină, etc) 

 
             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  31.08.2018. 

 Având în vedere referatul nr.7473/27.08.2018 înaintat de insp. Boca Paula din cadrul 

Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul, prin care solicită aprobarea Regulamentului 

privind acordarea de ajutoare de urgență pentru înmormântare, familiilor sau persoanelor aflate în situatie 

de risc datorită calamităților naturale(cutremure, incendii, furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori, 

grindină, etc). 

 Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 7562/29.08.2018 înaintat de primar și avizat de comisia 

de administrație publică, muncă și protectie socială la ședința din data de 31.08.2018. 

             In temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind veniturl minim garantat, art. 41 – 44 

din H.G nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind 

venitul minim garantat, art. 3 alin.1, art.10, art.36, alin. 1, 2, lit.d, alin.6, pct. 8 si  art. 45 din Legea nr. 

215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

       H O T Ă RĂ Ș T E 

 Art.1 Se aprobă Regulamentul, privind acordarea de ajutoare de urgență pentru înmormântare, 

familiilor sau persoanelor aflate în situatie de risc datorită calamităților naturale(cutremure, incendii, 

furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori, grindină, etc),conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. 

 Art.2. Cu data adoptării Regulamentului menționat la art.1, Hotărârea Consiliului Local nr. 

151/29.11.2013 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență, se 

abrogă. 

  Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică și 

Compartiment asistență socială din cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr.130/31.08.2018     Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:  12 
                   Consilieri absenți    3 

       Votat pentru:   12 

 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 

Andriescu Mihai                           Cozea Dan 


