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Priviund aprobarea cuantumurilor veniturilor potentiale provenite din valorificarea de catre beneficiarii de ajutor
social din cadrul comunei Sinesti judetul Iasi, a bunurilor proprii care fac obiectul listei anexe nr.6 la Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001

Consiliul local Sinesti judetul Iasi,
Avand in vedere Referatul nr.232 din 18 ianuarie 2007 –prin care serviciul de
asistenta sociala al comunei supune atentiei unele aspecte legate de situatia acordarii ajutorului social
la comuna Sinesti judetul Iasi,
- In urma analizarii modului de aplicare a dispozitiilor Legii nr.416/2001 la nivelul
comunei si a propunerilor facute de catre consilieri in sedinta :
- Avand in vedere prevederile art. 5 din Legea nr.416/2001 si ale art. 18 din
HGR.nr.1010/2006 –pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia,
- In baza dispozitiilor art.38 alin.6 lit.”a” pct.2 si in temeiul art.46 alin.1 din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE
- Art. 1. – Se aproba mentinerea la nivelul limitei minime a criteriilor limitelor minime a
cuantumurilor veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor proprii (mentionate in lista
anexa nr.6 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001), de catre beneficiarii de ajutor
social din cadrul comunei Sinesti judetul Iasi, -potrivit anexei nr.1.la prezenta hotarare:
- Art. 2. –Pentru persoanele-sot ori alti membri ai familiilor beneficiare de ajutor social,
care sunt plecate din comuna pentru o perioada mai indelungata,se vor solicita din partea sotului
ramas in localitate,declaratii in forma autentica,prin care sa ateste pe propria raspundere,situatia
celuilalt sot ori a membrilor de familie, plecati din comuna –loc de munca,situatia veniturilor obtinute
,inclusiv in cazul plecarii temporare din tara a acestora:
-Art. 3 –Persoanele constatate in urma anchetei sociale intocmita la domiciliul lor, ca sunt
plecate pentru o perioada mai indelungata din comuna,ori cele care refuza sa prezinte date necesarei
anchetei sociale,vor fi scoase de la plata ajutorului pentru perioada cat acestea sunt absente din
comuna,respectiv ca nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului social:
- Art. 4.-Primarul comunei Sinesti judetul Iasi, se obliga cu ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari:

- Art. 5 -Secretarul comunei, va asigura publicitatea si comunicarea hotararii,
catre;
- primarului comunei,spre stiinta si conformare,
-serviciului public local de asistenta social,
-Institutiei Prefectului judetului Iasi, pentru controlul legalitatii:
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