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H O T A R A R E 
 

cu privire la stabilirea  cuantumului acordat in cazul decesului  
unei persoane din familia beneficiara de ajutor social, pentru anul 2012 

 
 
 

            Consiliul Local Colonesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.02.2012; 
            Avand  in  vedere: 
            - expunerea de motive primarului comunei, inregistrat la prin care propune stabilirea 
cuantumului acordat in cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social; 
            - prevederile art. 18, lit. b) din Legea nr. 294/21.12.2011 privind Bugetul asigurarilor sociale 
de stat pe anul 2012; 
            - prevederile art. 125 din Legea nr. 263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
            - prevederile art. 28, alin. (4) din  Legea nr. 416/18.06.2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
            - prevederile art. 46, 47 si 48 din H.G. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
            -  avizul comisiilor de specialitate si al secretarului comunei. 
            In  temeiul  art.  45 si  115, alin. (1), lit. b)  din  Legea nr.  215/2001 a administratiei publice  
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 

  H O T A R A S T E: 
 
 
            Art. 1 - Se stabileste cuantumul in valoare de 1000 LEI, acordat in cazul decesului unei 
persoane din familia beneficiara de ajutor social, reprezentand o parte din cheltuielile cu 
inmormantarea, pentru anul 2012. 
 
            Art. 2  -  Cuantumul stabilit se asigura din bugetul local, din fondurile alocate pentru plata 
ajutorului social. 
 
            Art. 3 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii si se comunica 
prin grija secretarului comunei, primarului comunei, compartimentului de specialitate, potrivit 
competentelor legale, persoanelor interesate, precum si Institutiei Prefectului judetului Bacau. 
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