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HOTĂRÂREA NR. 104 
Din 29 Iulie 2022 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 
26/26.02.2013 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de 

înmormântare 

Consiliul Local al Oraşului Buftea 
Având în vedere: 
■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistenţă Socială; 
■ Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară şi al Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
■ Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială şi al Comisiei pentru Învăţământ, 

Sănătate, Familie; 
• Hotărârea nr. 26/26.02.2013 emisă de Consiliul Local al oraşului Buftea privind 
reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare; 

În conformitate cu: 
• prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• prevederile art. 41 - 48 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art. 9, art.15 alin. (3), art.129 şi ale art.132 din Legea nr. 292/2011 a 
asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

■ art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), c) şi h) din Codul Administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 

Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se completează art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 
26/26.02.2013 cu alin. (3) care va avea următorul conţinut: 

(3) Pentru situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, 
accidentelor, se pot acorda ajutoare băneşti fn procent de până la 100% din valoarea 
estimată a pagubei, fn funcţie de prevederile bugetare aprobate şi de gravitatea 
evenimentului, pe baza anchetei sociale şi a altor acte doveditoare (proces-verbal de 
intervenţie încheiat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, etc), prin dispoziţia 
primarului. 



Art. 2. Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 26/26.02.2013 privind reglementarea acordării 
ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare se modifică în mod corespunzător, 
potrivit prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 26/26.02.2013 privind reglementarea 
acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare rămân aplicabile. 

Art. 4. Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică 
a prevederilor prezentei hotarâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, 
Direcţiei de Asistenţă Socială, serviciilor de specialitate pentru aducerea la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL 




