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HOTĂRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenta persoanelor grav afectate si
familiilor persoanelor decedate, din judetul Arges, in urma tragicului
eveniment din data de 30 octombrie 2015
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.16.667/10.11.2015 al Directiei Administratie Publica –
Comunitati Locale ;
Având în vedere:
Art. 15 alin. (1) din Legea nr. 273/29 iunie 2006 privind finantele publice
locale, modificata si completat;
H.G. nr. 907 /3 .11. 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de
30 octombrie 2015;
H.G. nr. 925/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor
victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 şi pentru
suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1.(1). Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în sumă de 5.000 lei
familiilor persoanelor decedate, din judetul Arges, în urma tragicului eveniment
produs în Clubul Colectiv din Municipiul Bucureşti, în data de 30
octombrie 2015, pentru fiecare persoana decedata din familie.
(2). Acordarea ajutorului de urgenta pentru familiile persoanelor
decedate din judetul Arges in urma tragicului eveniment din data de 30
octombrie 2015, se face pe baza cererii intocmita de catre un membru al
familiei si contine in mod obligatoriu urmatoarele:
a) numele, prenumele si codul numeric personal ale persoanei care
solicita ajutorul;
b) numele si prenumele persoanei decedate;
c) calitatea in care solicita ajutorul, respectiv sot/sotie, alt membru al
familiei, ruda pana la gradul IV sau reprezentant legal;
d) adresa de domiciliu a persoanei care solicita ajutorul.
(3). In aceasta situatie nu se solicita efectuarea anchetei sociale.
(4).Ajutorul de urgenta se acorda unui singur membru al familiei persoanei
decedate .
ART.2.(1). Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în sumă de 10.000 lei
persoanelor grav afectate in tragicul eveniment produs în Clubul Colectiv din
Municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015, domiciliate sau nascute in
judetul Arges.
(2). Acordarea ajutorului de urgenta persoanelor grav afectate in
tragicul eveniment din data de 30 octombrie 2015, prevazut la alin. 1, se
realizeaza pe baza cererii intocmita in numele persoanei grav afectate de catre
un membru al familiei si contine in mod obligatoriu urmatoarele :
a) numele, prenumele si codul numeric personal ale persoanei care
solicita ajutorul;
b) numele si prenumele persoanei ranite;
c) calitatea in care solicita ajutorul, respectiv sot/sotie, alt membru al
familiei, ruda pana la gradul IV sau reprezentant legal;
d) adresa de domiciliu a persoanei care solicita ajutorul;

(3).In aceasta situatie se solicita efectuarea anchetei sociale, care va fi
intocmita de catre Compartimentul Servicii Sociale din cadrul Consiliului
Judetean Arges.
(4).Ajutorul de urgenta se acorda o singura data fiecarei persoane grav
afectata in tragicul eveniment produs în data de 30 octombrie 2015.
ART.3. (1). Ajutoarele prevăzute la art. 1 si art. 2 se suportă din fondul de
rezerva bugetara constituit la nivelul judetului Arges.
(2). Identificarea beneficiarilor se face de catre Compartimentul Servicii
Sociale din cadrul Consiliului Judetean Arges.
ART.4.Directia Economică și Direcția Administrație Publică –
Locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Comunități

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Economice;
Direcției Administrație Publică – Comunități Locale.
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