ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea criteriilor de aplicare a Legii nr. 416/2001, privind
Venitul Minim Garantat, cu modificările si completările ulterioare
Consiliul Local comunei Scutelnici, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 1.010 din 9 august 2006 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si
completările ulterioare
- raportul compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul primăriei comunei Scutelnici,
judeţul Buzău, nr. ______ din ____________2009;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, fiind astfel îndeplinite prevederile
art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata;
In temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aproba limitele minime ale veniturilor care pot fi obţinute din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru
nevoile familiale, prevăzute in anexa nr. 6 la Normele Metodologice de aplicare a Legii
nr.416/2001 privind Venitul Minim Garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului României
nr.1010/2006, modificată şi completata prin Legea nr.115/2006.
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de către primarul
Comunei Scutelnici şi compartimentul de asistenţă socială din cadrul primăriei.
Art. 3. Secretarul Comunei Scutelnici, judeţul Buzău, va comunica prezenta Hotărâre
persoanelor si instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
PRUNA AUREL
Nr. ___/30.11.2009
SCUTELNICI

Contrasemnează,
SECRETAR,
STEFAN ION

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un nr. de _____ voturi pentru, _______ abţineri,
_______ voturi împotrivă.

RAPORT
privind stabilirea criteriilor de aplicare a Legii nr. 416/2001, privind
Venitul Minim Garantat

In conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind Venitul Minim
Garantat, Normele Metodologice de aplicare al legii nr. 416/2001, aprobate prin
Hotărârea Guvernului României nr.1010/2006, modificată şi completată prin Legea
nr.115/, propun Consiliului Local al Comunei Scutelnici, judeţul Buzău sa ia in
discuţie si sa adopte o hotărâre privind limitele minime ale veniturilor care pot fi
obţinute din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri
considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzute in anexa nr. 6
la Normele Metodologice.

REFERENT,
PAŞCA ELENA

