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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
 
 

 H O T Ă R Â R E A nr.84/2022 
privind abrogarea unor prevederi din  Regulamentul de acordare a ajutoarelor de 

urgență  familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate 

 
 
           Consiliul Local Ciumani, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre precum și referatul de aprobare nr.83/2022 privind abrogarea 

unor prevederi din Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și 

persoanelor care se află în situații de necesitate , prezentat de Dl.primar Márton László-

Szilárd, 

           - raportul de specialitate nr.83/2022 a compartimentului de asistență socială a 

Primăriei comunei Ciumani, 

          - avizul consultativ favorabil al comisiei de specialitate pentru activități social-

culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia 

copilului nr.83/2022, 

            -Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.59/2022 privind aprobarea Regulamentului de 
acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de 
necesitate, 
          - Adresa Instituției Prefectului Județului Harghita nr.15322/11986/SL/14.10.2022 prin 

care ne-au fost semnalate norme stabilite în regulament, care contravin legislației în vigoare 

și care necesită reanalizare și intrare în legalitate, 

        Luând în considerare prevederile: 
 - art.28 alin.1, din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile aduse prin Legea nr. 158/2021; 
 - art.41, art.43 si art.44 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 - art. 11, art. 15, art. 16 și art. 129 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
    - art.64-art.65 din  Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

- Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările 
și completările ulterioare, 

- Hotărârii Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, 
cu modificările și completările ulterioare, 

         Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică și a Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, văzând 
procesul-verbal de afișare nr.4269/2022, 
        În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art.139 alin.(1), art. 196 
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat 
ulterior, 



 
 

H O T Ă R E Ş T E: 
 

            Art.1. Se abrogă puntul 9 al articolului 5 din  Regulamentul de acordare a ajutoarelor 
de urgență, familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciumani nr.59/2022. 
 
       Art.2. Se încredințează primarul comunei Ciumani cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 
 
          Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al  comunei, se comunică 
Primarului comunei Ciumani, compartimentului de asistență socială, Instituției Prefectului 
Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 

 
 
 
 

   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     Contrasemnează pentru legalitate 

       Péter László Secretar general: Balogh Zita 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de        
29 noiembrie 2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 13  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 13  consilieri prezenţi la şedinţă. 


