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Hotărârea
Nr. 12 din 16 mar 2009
privind modificarea unor plafoane şi cuantumuri în ceea ce priveşte unele
măsuri cu caracter social
În conformitate cu art. 286, alin. 3 din Legea privind Codul Fiscal nr.
571/2003 cu completările şi modificările ulterioare,
având în vedere prevederile H.C.L. nr. 21/2008 privind impozitele,
taxele şi tarifele locale pe anul 2009, ale H.C.L. nr. 60/2006 privind acordarea
ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în dificultate şi ale H.C.L. nr.
40/2008 privind unele măsuri de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate,
în temeiul prevederilor art. 46 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având la bază prevederile art. 38 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin
votul a 10 consilieri din 10 prezenţi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă
următoarea hotărâre de consiliu local:
Art. 1.- Se modifică plafoanele şi condiţiile stabilite la art. 2 din H.C.L. nr.
40/2008 după cum urmează:
a) persoanele de peste 60 de ani care locuiesc singure şi care nu au un venit mai
mare de 500 de lei/ lună;
b) pensionarii soţ şi soţie care locuiesc singuri şi al căror venit net lunar cumulat nu
depăşeşte 700 de lei/ lună;
c) persoanele care locuiesc singure sau cu copii minori, dar aflate în cazuri de
sărăcie extremă, care suferă de boli grave, cronice sau incurabile şi a căror
venituri nete lunare cumulate nu depăşesc 500 de lei/ lună pentru persoanele
singure sau 700 de lei/ lună împreună cu copii.
Art. 2.- Se modifică limita maximă a ajutorului de urgenţă prevăzut la art. 3 din
H.C.L. nr. 60/2006 la 600 de lei.
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