ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Hotărârea
Nr. 20 din 31 aug 2012
privind unele măsuri cu caracter social
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu art. 286, alin. 3 din Legea privind Codul Fiscal nr. 571/2003
cu completările şi modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2011 privind
impozitele, taxele şi tarifele locale pe anul 2012, modificată şi completată prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2011, ale Hotărârii Consiliului Local 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, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Consiliului Local nr.
60/2006 privind acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în
dificultate,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea
sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 2489/2012, calitate acordată de prevederile art. 33
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Dudeştii Noi, înregistrat sub nr. 2475/2012,
c) rapoartele Comisiei de specialitate EDUX a Consiliului Local,
analizând dispoziţiile art. 12, art. 37 şi art. 36 alin. (2) lit. a) - d) combinate
cu cele ale alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. f), alin (5) lit. a) şi alin. (6) lit. a) punctul 14, din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul art. 115 alin 1 lit. b. din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă următoarea
hotărâre:
Art. 1.- Se aprobă scutirea de la plata taxei speciale pentru situaţii de
urgenţă (P.S.I), a taxei speciale pentru pază şi a taxei speciale pentru gospodărire
comunală a următoarelor categorii de persoane:

a) persoanele de peste 60 de ani, care locuiesc singure şi care au un venit net
de maxim 600 de lei pe lună de persoană;
b) pensionarii, soţ şi soţie, care locuiesc singuri şi al căror venit net lunar
cumulat nu depăşeşte 1 200 de lei pe 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 1 200 de lei pe lună.Art. 2.- Persoanele interesate pot obţine scutirea de la plata taxelor speciale
de la art. 1 în baza unei cereri adresate primarului comunei având anexate
următoarele documente:
a) copii după actele de identitate ale solicitanţilor şi ale persoanelor cu care
aceştia locuiesc;
b) documente din care să reiasă veniturile băneşti sau în natură obţinute;
c) copii după documentele de proprietate asupra locuinţei.Art. 3.- În urma analizării încadrării solicitanţilor în prevederile prezentei
hotărâri prin intermediul unei anchete sociale, primarul comunei poate aproba sau
respinge cererea de scutire.Art. 4.- La sfârşitul fiecărui an şi oridecâte ori este necesar primarul, prin
aparatul său de specialitate, va realiza un centralizator cu persoanele care se
încadrează în prevederile acestei hotărâri şi îl va prezenta ulterior Consiliului local.Art. 5.- De la data adoptării prezentei hotărâri de consiliu local se abrogă în
totalitate prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 40/2008, 44/2009 şi 14/31
martie 2012.Art. 6.- Se majorează la 1.500 lei cuantumul maxim al ajutorului de urgenţă
prevăzut la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2006 privind acordarea de
ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în dificultate.Art. 7.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei
Dudeştii Noişi prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare, publicaţia „Dudeşteanul”, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la
adresa: www.pcdn.ro.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier local,
Adrian-Leonida CAPSALI

Contrasemnează,
avizând pentru legalitate:
SECRETAR,
Nicolae GEHL

L.S. __________________________________
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
Nr.
crt.

OPERAŢIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
Adoptarea hotărârii
/ /2012
1+4
2
Comunicarea către prefectul județului )
/ /2012
2+3+5
3
Aducerea la cunoștință publică
)
/ /2012
3
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
/ /2012
3
5
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte )
/ /2012
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului
local primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în
termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data
aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)
Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
b) prefectului judeţului.”
5)
Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă
publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.”
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