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                                             HOTĂRÂREA NR.  28/15.04.2020  
privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru sprijinirea persoanelor in varstă 

de peste 65 ani, precum si a familiilor sau persoanelor singure, aflate în situatie 

de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada 

starii de urgență 

Consiliul Local al comunei Carcea întrunit în şedinţă ordinară, legal constituita, la data de  

15.04.2020 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  întocmit de Pupăză Valerică-primarul 

comunei Cârcea, județul Dolj; 

-Raportul intocmit de Totora Cristina-Florina secretar general al comunei Cârcea, 

județul Dolj; 

Având în vedere prevederile: 

-Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României precum si Ordonanţa militară nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a 

răspândirii COVID- 19; 

-Ordonantele  Militare nr.2 si 3/2020 privind stabilirea anumitor pentru persoanele de 

peste 65 ani; 

-art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare şi ale Hotărârii nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Decizia nr. 7/2018 privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de 

trai rezonabil; 

În conformitate prevederile art. 139 alin. (1), art. 129, art. 196 alin. (1) lit. a) şi 

art. 196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 (1) Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență  din Fondul de rezervă, 

pentru sprijinirea persoanelor in varstă de peste 65 ani, precum si a familiilor sau 

persoanelor singure, (făra venituri sau cu venituri foarte mici), cu domiciliul pe raza 

comunei Cârcea, aflate în situatie de necesitate, pe pe fondul pandemiei create de 

răspândirea COVID-19, pe perioada starii de urgență. 

          (2) Ajutoarele de urgență  acordate categoriilor de persoane stabilite la 

art.1 sunt suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Cârcea,  din fondul de 

rezervă și constau în pachete conform Anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta 



hotărâre, a caror valoare nu va depăsi 100lei/persoană. 
Art.2. Se aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru 

persoanele prevăzute la art. 1, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. (1) Se aprobă achizitionarea unor de ajutoare de urgență  din Fondul de 
rezervă, pentru sprijinirea persoanelor cu domiciliul pe raza comunei Cârcea, pe pe 
fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada starii de urgență, ce 
constau in achizitionarea uni număr de 2400 măști de protecție și 800bucăți 
dezinfectant mâini. 

  
(2) Produsele achiziționate la alineatul anterior vor fi distribuite către populație , 

respective 3masti de protectie si o solutie dezinfectanta /persoana. 
 
Art.4.(1)Se desemnează dna Bădescu Meletia-referent în cadrul 

compartimentului  Asistenta Sociala si dl. Vlădut Mihai Ionut-inspector SVSU 
pentru identificarea persoanelor beneficiare, potrivit metodologiei aprobate la art.2 si 
pentru distribuirea pachetelor către acestia . 

 (2) Distribuirea pachetelor către beneficiarii aflati în situatie de necesitate, 
pe pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada starii de urgență, 
se va face pe baza de table nominal si semnătura de primire. 

 
Art.5 Secretarul unității administrative –teritoriale comuna Cârcea va comunica 

prezenta hotărâre: 
- Primarului Comunei Cârcea 
- Instituției Prefectului- Județul Dolj 

 - va fi adusa la cunostinta publica prin afisare. 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cârcea în sedința 

ordinară din data de 15.04.2020 cu respectarea dispozițiilor art.128 din OUG nr.57/2019-

privind Codul Administrativ, cu un număr de   _voturi pentru,___abțineri și _ __ voturi împotrivă 

din numărul de total de 11 consilieri locali în funcție și ____consilieri prezenți. 
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