JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI GLINA
Str. Libertăţii, nr. 292 , tel 021/467.12.14, fax 021/467.11.98, e-mail: primariaglina@yahoo.com

Nr. 3808/16.03.2018

Proces-verbal sedinta
extraordinara a Consiliului Local Glina din data de 16.03.2018

La sedinta participa dl. Primar Tudor Marin, dl. Viceprimar Tudor Ionut-Razvan, secretar pana la
ocuparea postului d-na Craciun Maria, inspector asistenta sociala d-na Sloata Mariana, inspector debutant
asistenta sociala Turcu Raluca, precum si un numar de 14 consilieri locali prezenti.
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 86/14.03.2018, referat nr.
3665/14.03.2018, anunt nr. 3663/14.03.2018, proces-verbal nr. 3664/14.03.2018, convocator nr.
3666/14.03.2018.
Deoarece trebui ales un nou presedinte de sedinta ia cuvantul dl. Primar si propune domnilor
consilieri sa voteze pentru alegerea noului presedinte.
Dl. Capatana Constantin propune pe dl. Lupu Marian.
Dl. Vasile Marin propune pe dl. Ciobanu Marian.
Dl. Lupu Marian propune pe dl. Capatana.
Sunt intrebati iar d-nii consilieri si il voteaza pe dl. Ciobanu Marian, care va conduce sedinta
pentru lunile martie-mai.
Noul presedinte de sedinta da citire ordinei de zi, care este supusa la vot si aprobata cu
unanimitate de voturi.
Se da citire procesului verbal de la sedinta anterioara, care este supus la vot si aprobat cu
unanimitate de voturi.
Primul punct al ordinei de zi fiind aprobat se trece la punctul doi.
Aprobare criterii de acordare a ajutoarelor de urgenta, conform prevederilor Legii nr. 416/2001,
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
D-na Turcu Raluca da citire referatului de specialitate, precum si criteriilor de acordare a
ajutoarelor de urgenta din bugetul local si cuantumul maxim al acestora, mentionand ca situatiile sunt
aceleasi ca anul trecut, doar sumele fiind modificate.
Nr.
crt.
1

Denumirea situaţiei deosebite

Suma acordată lei

În situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale (cutremure, inundaţii,
furtuni, alunecări de teren, căderi de grindină, etc.), incendii, accidente care
duc la distrugerea unor bunuri (locuinţă, gard, anexe gospodăreşti, etc.),
dacă nu există încheiată o poliță de asigurare.

1.000-5.000

2

3

4

5

6
7

8

Efectuarea de intervenţii chirurgicale complexe care necesită costuri
1.000-2.000
ridicate, dovedite prin acte medicale de specialitate, în cazul persoanelor
beneficiare V.M.G., a celor cu venituri mici sau fără asigurări de sănătate.
În cazul tratamentelor și investigațiilor medicale în clinici de specialitate
1.000
compensate parțial/necompensate, cumpărare de medicamente pentru
persoanele beneficiare de V.M.G., a celor cu probleme grave de sănătate
care necesită tratamente medicale de lungă durată, care se află în
imposibilitatea de a-și achiziționa dispozitive medicale sau medicamente
datorită lipsei sau insuficienței veniturilor pe care le realizează.
Acoperirea unei părți din cheltuielile de înmormântare pentru beneficiarii
1.000-2.000
de ajutor social conform Legii 416/2001 cu modificări și completări
ulterioare și pentru persoanele singure/familiile cu venituri mici, dacă
persoana decedată nu a avut asigurate contribuțiile la fondul asigurărilor
sociale de sănătate, urmașii sau aparținătorii acesteia neputând beneficia de
ajutor de înmormântare din partea altor instituții, cu condiția prezentării
documentelor justificative privind cheltuielile făcute cu această ocazie.
În cazul decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia
1.000-5.000
familia trebuie să suporte costuri foarte mari. Ajutorul de acordă
susținătorilor legali, doar în situația în care aceștia nu au beneficiat de ajutor
de deces din partea altor instituții.
În cazul decesului ambilor părinți ai copiilor minori.
1.000-5.000
Acoperirea unei părți din cheltuielile necesare efectuării de tratamente
1.000-5.000
costisitoare (chimioterapie, radioterapie, etc.) în cazul persoanelor care
suferă de boli grave (cancer, HIV, SIDA, etc.), precum și pentru operații
chirurgicale complexe necompensate/parțial compensate, ce depășesc cu
mult veniturile persoanei bolnave/familiei acesteia.
Ajutor pentru persoanele singure, vârstnice sau familiilor nevoiașe cu mulți 500-1.000 (5 zile în
copii, aflați în dificultate pentru cumpărare de produse alimentare, obiecte
folosul
de imbrăcăminte și încăltăminte, alte categorii de bunuri de strictă
comunității)
necesitate.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot acest punct, care este aprobat cu unanimitate de

voturi.
Presedintele de sedinta propune trecerea la punctul trei al ordinei de zi:
Stabilirea metodologiei de acordare a gratuitatii la transportul cu metroul, beneficiarilor Legii nr.
448/2006.
D-na Turcu Raluca impreuna cu d-na Sloata Mariana prezinta metodologia de acordare a
gratuitatii la transportul cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap.
Este supus la vot si aprobat cu unanimitate de voturi.
In lipsa altor puncte pe ordinea de zi dl. Presedinte de sedinta declara sedinta incheiata.

Presedinte de sedinta
Ciobanu Marian

