
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 

tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

   

HOTĂRÂREA  nr.   19      /2020 

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 52/2017  
privind reglementarea acordării  beneficilor sociale respectiv  ajutoare de urgenţă  

locuitorilor comunei Beriu  
 

 
Consiliul Local al comunei Beriu , judeţul Hunedoara , întrunit în ședința ordinară din data de  
30.04.2020; 
 
 Analizând : proiectul de hotărâre nr. 21 /20.03.2020 și Referatul nr. 14/21/20.03.2020  
întocmit de către Primarul comunei Beriu din care reiese necesitatea aprobării modificării și 
completării Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 52/2017  privind reglementarea acordării  
beneficilor sociale respectiv  ajutoare de urgenţă  locuitorilor comunei Beriu ; Raportul  
nr.15/19/24.04.2020  întocmit de  compartimentul asistență social din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  comunei Beriu 
-  În baza avizul comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1-3 

înregistrat în ședința comisiilor din 29.04.2020; ;  
Având în vedere situația la nivel global și național cu privire la infecția cu Coronavirus SARS-
CoV-2 
- Hotărârea nr. 6/ 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea 

bolilor înalt contagioase pe teritoriul României 
- Hotărârea CJSU Hunedoara nr. 6/08.03.2020 privind aplicarea ”Procedurii  operaționale 

pentru identificarea și managementul persoanelor simptomatice/asimptomatice sosite pe 
cale aeriană / maritime / terestră din zona afectată de infecții cu noul coronavirus (SARS-
CoV-2) sau prezentate la serviciile UPU/CPU/Camera de garda”  
Ţinând  cont că au fost respectate prevederile art. 7 ,alin. (13)  din Legea  nr.52/2003, 
legea privind transparența decizională în adminsitrația publică 
În temeiul prevederilor art.28, alin.(2), alin. (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; precum și ale H.G. nr.50/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, modificată şi completată prin HGR  559/ 2017 ; art.11 lit.c.), 
art.15 din Legea asitenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
ale.art. 5 alin. (3) și art. 36 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 33 din OUG nr. 21/2004  privind Sistemul 
Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare 

 În temeiul  art.129, alin. (2), lit.d, alin (7) lit b),lit.c),lit.h) alin.(14), ale art.139, 
alin.(3) lit.a) , art.196 alin.(1) lit.a)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 



HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. Aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea  Consiliului Local 
Beriu nr. 52/2017  privind reglementarea acordării  beneficilor sociale respectiv  ajutoare de 
urgenţă  locuitorilor comunei Beriu prin adăugarea unui nou punct ce se referă la : ,,Situații 
extraordinare de apărare și ocrotire a vieții și sănătății ,, și care va avea următorul  cuprins: 

 ,, În situația izolării la domiciliu  datorită unor boli contagioase a familiilor sau 
persoanelor singure, nominalizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara 
sau de alte instituții abilitate în acest sens, care se află în imposibilitatea finaciară de a-și 
procura hrană și materiale igienico- sanitare, se acordă ajutor de urgență în natură, constând în 
alimente și materiale igienico- sanitare , iar valoarea acestui ajutor este de  până la 35 de lei 
/zi/persoană, pentru maxim 14 zile.  

Persoanele  peste 65 de ani ,  fără venituri, sau cu venituri până la pensia minimă de 
704 lei,  precum și  alte categorii de  persoane vulnerabile,  vor beneficia  de ajutor de urgență 
în natură, constând în alimente și materiale igienico- sanitare , cu  valoarea de  până la 35 de 
lei /săptămână/persoană, pe  perioadă în care  autoritățile competente mențin măsurile și 
restricțiile în vederea limitării  transmiterii bolilor. 

Ajutorul de urgență menționat mai  sus se acordă în baza unui referat aprobat de 
primarul comunei Beriu , în baza  solicitărilor scrise primte de la Direcția de Sănătate Publică a 
Județului Hunedoara sau de alte instituții abilitate în acest sens, prin care se confirmă izolarea la 
domiciliu   datorită unor boli contagioase, iar în situația persoanelor peste 65 de ani  și a altor 
categorii vulnerabile , se va efectua anchetă socială de către personalul de specialitate din 
cadrul Compartimentului Asistență Socială Primăria Beriu.  

Distribuirea alimentelor se va face  de catre persoanele din cadrul Compartimentului 
Asistență Socială Primăria Beriu. 

Art.II – Sumele necesare vor fi alocate din bugetul local al  comunei Beriu. 

Art.III. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.IV . Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,  
- Primarului comunei Beriu ,  
- Compartimentului  de  Asistenta Sociala ,  
- Compartimentului Buget- Contabilitate 
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Beriu  și pe site-ul 

instituției www.primaria beriu .ro.  
 

Beriu , 30.04.2020 
 
  Preşedinte de  şedinţă                                                       Contrasemnează   
      Secretar  general 

Cosmin HAȚEGAN                                     jr. Ionela FIRIDON 
 
Această hotărârea a fost adoptată  în ședința ordinară din data de 30.04.2020  cu următoarele voturi :  
Total consilieri aleși : 13   Prezenți  13    
Pentru :13    Împotrivă :0     Abțineri :0 
 

http://www.primaria/

