
      R  O M Â � I A 
JUDEŢUL VRA�CEA 
  COMU�A PALTI�   
  CO�SILIUL LOCAL  
           

HOTĂRÂREA nr. 11 
din  16 aprilie  2009 

    

Privind:  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Paltin nr. 3 / 19 

ianuarie 2009, privind stabilirea limitelor veniturilor pentru acordarea ajutorului social, 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, alocaţiei familiale complementare, 

alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, pentru anul 2009. 

 

Consiliul Local al comunei  Paltin, jud. Vrancea, întrunit în şedinţă 
extraordinară,  
 
             - având în vedere expunerea de motive şi proiectul  de hotărâre nr. 1582 / 

10.04.2009, privind  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Paltin nr. 3 / 

19 ianuarie 2009, privind stabilirea limitelor veniturilor pentru acordarea ajutorului 

social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, alocaţiei familiale complementare, 

alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, pentru anul 2009. 

           - în baza raportului de specialitate nr. 1370 / 27.03.2009 , înaintat de către d-na 

Tulache Stănica – referent social în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, de la 

nivelul Primăriei comunei Paltin,  cu privire modificarea anexei nr. 1 a HCL nr. 3 / 2009, 

a Consiliului Local; 

          -  având în vedere prevederile art. 16^11, alin. (1), ale art. 16^2, ale art. 16^16, alin. 

(1), (2) şi (3), ale art. 20, din  OUG nr. 5 / 2003, privind acordarea de ajutoare pentru 

încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

           - ţinând cont de prevederile Secţiunii 1, art. 8, 9, 10, , precum şi prevederile 

secţiunii a 2-a, art. 15, 16, 17,. 18, 19, 20, 21, 22, precum şi Anexa 4, din H.G. nr. 1010 / 

2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr.  416 / 2001, 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,   

          - în baza prevederilor art. 2 şi art. 7, din OUG nr. 105 / 2003, cu modificările 

ulterioare, privind  alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru 

familia monoparentală, precum şi prevederile art. 5, din HG 1539 / 2003, pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr.105 / 2003,  

         -  în baza prevederilor art. 36, alin.(1), alin. (2), lit. “d”, (6), lit. “a”, punctul 

2,  din Legea nr. 215 / 2001, a administraţiei publice locale, republicată,  

 

                                                        H  O T Ă R Ă Ş T E   :  
 
 Art. 1.  Aprobarea modificării  anexei nr. 1, la Hotărârea Consiliului Local Paltin nr. 3 / 

19 ianuarie 2009, privind stabilirea limitelor veniturilor pentru acordarea ajutorului 

social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, alocaţiei familiale complementare, 



alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, pentru anul 2009, după cum urmează 

:  

                           „ Alte categorii de venituri :  
- venituri din munca ocazională :  

a ) bărbaţi .............360 lei / an, până la vârsta de 55 de ani;  
b ) femei.................300 lei / an, până la vărsta de 50 de ani; „ 

 

 

Art.   2.   Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 3 / 19 ianuarie 2009 rămîn neschimbate, 

fiind aplicabile în continuare. 

 

Art.    3.   Secretarul comunei Paltin va asigura procedurile de aducere la cunoştinţă 

publică şi de comnicare a pezentei Hotărâri, o va comunica primarului  comunei, 

Serviciului Public de Asistenţă Socială de la nivelul Primăriei Paltin, precum şi 

Instituţiei Prefectului, judeţul Vrancea, pentru exercitarea controlului de legalitate, 

în termen legal. 

 

 

 

 
           PREŞEDI�TE DE ŞEDI�ŢĂ,                                 CO�TRASEM�EAZĂ, 
                             Consilier,                                                 Secretarul comunei Paltin, 
        VALERICĂ – LORIA� PA�ŢUŞ                              IO�EL  GHIORGHIŢĂ 
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