
 

           ROMANIA  

    JUDETUL    DAMBOVITA  

CONSILIUL   LOCAL  GAESTI   

 

PROIECT DE  HOTARARE 

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti    nr.103/27.11.2015 

privind  aprobarea acordarii  de  pachete   cu alimente  de  baza  cu ocazia sarbatorilor  de Craciun si Paste  

unor categorii  de persoane   

 

 Consiliul Local  Gaesti , judeţul Dambovita , 

 Avand in vedere : 

- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ; 

- referatul   nr. 18.650/20.11.2018, intocmit de Serviciul Public de Aasistenta Sociala      ;  

- avizul comisiei Juridice si de Buget- finante  din Cadrul Consiliului Local Gaesti  ; 

 În conformitate cu : 

- prevederile art .15 alin .1 si 3 din Legea nr. 292/2011 privind  sistemul  national  de Asistenta  Sociala   , 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- prevederile  Legii  17/2000 privind  asistenta  sociala  a persoanelor  varsnice    cu modificarile si  

completarile  ulterioare  ;  

- prevederile  Legii  448/2006 privind  promovarea  drepturilor   persoanelor   cu  handicap  cu 

modificarile si  completarile  ulterioare  ; 

- prevederole  Legii  416/2001 privind venitul  minim garantat  cu  modificarile  si  completarile  

ulterioare  ; 

- prevederile  Legii  277/2010 privind  alocatia   de sustinere  a familiei   cu  modificarile  si  completarile  

ulterioare  ; 

    În temeiul : 

 - art.36  , alin. 2 ,  lit. (c)  , coroborat  cu alin 6 , lit. (d) , alin . 6 lit. a punctul 2 din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată si cu  art. 45 aliniatul 1 din acelasi act normativ ;  

 



HOTARASTE     : 

 

 

 Art. 1 – Se  modifica articolul 1 al  Hotararii Consiliului Local Gaesti   nr. 103/2015 prin care  se aproba 

acordarea  de  pachete  cu  cu alimente  de  baza  cu ocazia sarbatorilor  de Craciun si Paste  unor 

categorii  de persoane  , astfel :  

- sintagma pensionarii  cu pensii  pana la 600 lei cu  domiciliu in orasul Gaesti   este inlocuita cu  :  

- pensionarii  cu pensii  pana la 800  lei cu  domiciliu in orasul Gaesti    

 

Art .2 – Restul dispozitiilor  prevazute in hotararea care  face  obiectul  modificarii raman neschimbate  . 

Art.3 –Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se  obliga  primarul  orasului  Gaesti  , Serviciul 

Asistenta Sociala si  Serviciulm Buget Contabilitate  din cadrul Primariei Gaesti  .  

 

 

 

Initiator  , 

 

Primar  , 

Gheorghe Grigore 

 

 

                                                                                         Avizat de  legalitate     , 

                                                                                                 Secretar , 

                                                                                        Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 



 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

la proictul de  hotarare  privind privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti    

nr.103/27.11.2015 

privind  aprobarea acordarii  de  pachete   cu alimente  de  baza  cu ocazia sarbatorilor  de Craciun si Paste  

unor categorii  de persoane   

 

 

 

    Avand in vedere   ca pensia minima este  in cuantum  de 640  lei  ,  iar  majorarile de  preturi au  

condus la  scaderea puterii  de  cumparare  a pensionarilor  , propunem  majorarea  plfonului  de  acordare  

a ajutoarelor   alimentare de  la 600 lei  la 800 lei .  

 

 

 

Primar  , 

Gheorghe Grigore 


