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HOTĂRÂREA Nr.

4 / 2008

PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR DE EVALUARE A VENITURILOR PROVENITE DIN
VALORIFICAREA BUNURILOR CE DEPĂŞESC CATEGORIILE DE BUNURI CONSIDERATE DE
STRICTĂ NECESITATE CONFORM LEGII 416/2001, A LIMITELOR MINIME ALE VENITURILOR
MEDII LUNARE STABILITE PENTRU ACORDAREA ALOCAŢIILOR COMPLEMENTARE,
ALOCAŢIILOR MONOPARENTALE COFORM O.U.G 105/2003, PRECUM ŞI A ALTOR DREPTURI
PREVĂZUTE DE LEGE, PENTRU ANUL 2008

Consiliul local al comunei Bilbor întrunit în şedinţă ordinară la data de 24
ianuarie 2008;
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate al primarului
nr.165/2008 prezentat de D-na Vîlcan Doina, cu privire la propunerile făcute pentru
acordarea ajutorul social , a alocaţiei familiale complementară , alocaţia de susţinere pentru
familiile monoparentale şi a altor drepturi prevăzute de lege, pentru anul 2008;
În baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 105/2003 privind
alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familiile monoparentale cu
modificările şi mompletările ulterioare;
Aplicând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
Văzând raportul de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale
consiliului local comunal;
În temeiul prevederilor art. 36, art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă limitele minime ale veniturilor medii lunare realizate întro gospodărie pentru stabilirea cuantumului alocaţiei familiale complementare , a alocaţiei de
susţinere pentru familiile monoparentale , precum şi a altor drepturi prevăzute de lege, pentru
anul 2008, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă criteriile de evaluare a veniturilor provenite din
valorificarea bunurilor ce depăşesc categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate întro gospodărie pentru acordarea ajutorului social pe anul 2008, conform anexei nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta se comunică în termen de 5 zile Prefectului judeţului
Harghita, Primarului comunei Bilbor , compartimentului de specialitate al primarului cu
activitate de asistenţă socială şi se afişeză în locuri publice pentru luare la cunoştinţă.
Art. 4. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde
primarul comunei Bilbor prin compartimentul de specialitate al acestuia.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Stan Vasile
Bilbor, 24 ianuarie 2008
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