ROMANIA
CONSILruL LOCAL SALCUTA
JUDETTIL

DOIJ

IIOTANAREA Nr. 6I2OII
cu privire la aprubarea limitelor veniturilor potcntiale provenite din valorifrcarea bunurilor ce
deposesc canfitativ categoriile de bunuri considerate de strictd necesitate gi stabilirea criteriilor

suplimentare ptr. acordarea aj utorului social

Consiliul local al comunei S6lcuta, judelul Dolj, intrunit in qedinfa extraordinard din data de

31.01.20tt.
Avdnd in vedere referatul nr .366 din 31.01.2011 prezentat de doamna Maria Maria Simona, cu
privire la aprobarea limitelor veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc
cantitativ categoriile de bunuri considerate de strict6 necesitate gi stabilirea criteriilor suplimentare ptr.
acordarea ajutorului social ;
inbazaprevederilor art. 8 din Legea w.41612001, privind venitul minim garantat,modificatl si
completatS;i art. 22 dinH.G. nr. 5012011 pentru aprobareaNormelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii m. 41612001 privind venitul minim garuntat;
ln temeiul art. 36, alin.2,lit.d) si alin. 6, Iit. a), pct.2 din Legea rr.21512001, privind
administratia publica locala, republicata,modifi cat6 qi completati,

rrorAnl$TE
-Se aprob6 lista bunurilor considerate de strictl necesitate pentru nevoile familiei, confot
anexei nr. 1, parte integrant[ din prezenta hot5rdre.
Art.z.- Se aprobd lista bunurilor care nu sunt considerate de strictl necesitate pentru nevoile
familiei, conform anexei m.2, parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art.3.-Se aproba pentru anul 2011, limitele veniturilor potentiale provenite din valorificarea
bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile
familiale, conform anexei nr. 3, parte integrantd din prezenta hot5rdre.
Art 4. Se exclud de la dreptul de a beneficia de ajutor social qi familiile sau persoana singurI
care au in folosinfd autoturisme cu o vechime sub 10 ani ,care nu au intocmit actele legale de propriet:
pentru acestea dar utilizeazd autoturismele respective in diferite scopuri.
Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza personalul cu
probleme de asistentd socialS din cadrul Primdriei comunei Sdlcufa.
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Adoptat6 in qedinla din data de 31.01.201 1
cu un num6r de 9 voturi din num5rul total de 11 consilieri in funclie.
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