
Prillr I $.18 nr. I6. .od 5 I 5.1(x). judctul.Alhn
lrl: ol58 -7 lo I l( )r llt-\: 0l5lt-7l00ll

t.\t 8I...\J-(' oNSILIL L LoCAL

c-nrirl: Irr llrl.I r(hlr

PRI\'INI) ACORDAREA UNUI AJI.''I'OR T)F] I,IRGENTA DO}I\-UI,UI NA(;I"IX)NIOKOS
IoAN TIBERtU. DOIIICILIAT iN nl,u, sTRADA CLUJULUI, NR.4-r, JlitxtTttl At,BA , IN
CUAN'tUr\I LUNAR DE 1886 LEI PFI O PlIRIOADA DE 12 LUNI NFICIISAR ACOPERIRII
CHI'LTUIT]LII,OR LEGATE IX] I)ECoN'IAREA TERAPIILOR DE RECT]PERARE ALE
}.ITII,I.II NA(;Y.DONIOKOS IOAN TII]I.]RITI. INCAORIT iX CN,U (;RAV I)I] HANI)ICAP

Consiliul local al municipiului Blaj, intrunit in Sedin{i ordinarl in data de 26 ianuarie 2021;
Luind in dezbatere Proiectul de hotlrire, prin care propun€ acordarea unui ajutor de

urgenta, din partea Consiliului local al municipiului Blaj, domnului Nagv-Domokos Ioan Tiberiu,
domiciliat in Blaj, strada Clujului. nr.;l-1, judetul Alba , in cuantum lunar de 1886 lei pe o perioada
de l2 luni necesar acoperirii cheltuielitor legate de decontarea terapiilor de recuperare ale fiului
Nagv-Domokos Ioan Tiberiu, incadrat in grad grav de handicap ;

AnalizAnd cererea nr. 1500/20.01.2021 a domnului Nagv-Domokos loan Tiberiu, care
solicitl. in calitate de reprezentant legal al numitului Nagv-Domokos Ioan Tiberiu un ajutor de

urgenta, din partea Consiliului local al municipiului Blaj, in cuantum lunar de 1886 lei pe o
perioada de l2 luni necesar acoperirii cheltuielilor legate de decontarea terapiilor de recuperare;

Avind in vedere raportul de specialitate 17 28122.01.2021 ;i expunerea de motive/ nota de

fundamentare nr. 1729122.01.2021 ale Serviciului de Asistentl Sociall din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Blaj, prin care se propuneacordarea unui ajutor de

urgenta, din partea Consiliului local al municipiului Blaj, domnului Nag;r-Domokos loan Tiberiu,
domiciliat in Blaj, strada Clujului, nr.4-1, judetul Alba , in cuantum lunar de 1886 lei pe o perioada
de l2 luni necesar acoperirii cheltuielilor legate de decontarea terapiilor de recuperare ale fiului
Nagv-Domokos Ioan Tiberiu, incadrat in grad grav de handicap ;

l,uind act de ancheta sociall anexatl la proiectul de hotirAre, certificatul nr.7l2l07 .O7 ,2020
de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, actele de stare civilS ;i actele medicale anexate;

Avdnd in vedere referalul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hotirire nr.
168ll2l.Ol.202l aprobat de Primarul municipiului Blaj;

Luind act de avizele favorabile ale Clomisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Blaj;

CunoscAnd prevederile art.28 alin.2 din Legea nr.41612001, prevederile art.1l,42 gi 43 din
H(i R nr.50 /201I, privind normele de aplicare a dispozitiilor Legii 416i2001 , prevederile art.4 lit.a)
din Hotlr6rea nr.426127.05.2020 privind standardele de cost pentru serviciile sociale, HCL Blaj nr.
40/30.03.2020 qi prevederile art.l29, 134 alin (l) IiUa), alin (4), art.l35,art.l36 alin(l),
art.l37,art.l-19 alin (3) ti art,196 din OUO nr.57i2019 privind Codul administrative, HCL Blaj nr.
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HOTARAREA NR. 17

Din data de 26.01.2021



106/10.08.2020 privind alegerea Preqedintelui de 5edinll pentru perioada -10.0E.2020 - pinl la
expirarea mandatului actualului consiliu local in urma alegerilor din data de 27.09.20201

In temeiul art.l29 alin.( I ), alin. (2) lit.d) si alin.(7) lit.d) ri lit.c) precum qi ale art.l-1-1 - l{0
din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ;

(]0NSILITII, I,OCAL AI,-MUNICIPIT]I,TII BI,A.I
HOTARASTI.]

Art.l.a) Consiliul local al municipiului Blaj aprobi acordarea unui ajutor de urgenli in
cuantum de 1886 lei/ luni, din hugetul local al municipiului Blaj aferent anului 2021, domnului
Nagv-Domokos Ioan Tiberiu domiciliat in Blaj, strada Clujului, nr.43, judelul Alba necesar
acoperii cheltuielilor legate de decontarea terapiilor de recuperare ale fiului Nagy-Domokos Ioan
Tiberiu , incadrat in grad grav de handicap conform certificatului nr.712107.07 .2020.

b) Plata ajutorului de urgenll se va efectua in baza planului de servicii sociale ;i a

decontului lunar al furnizorului serviciului social de recuperare. cu obligativitatea
reprezentantului legal al beneficiarului / copilului de a face dovada achitirii terapiilor in contul
furnizorului de servicii.

Art.2.- Primarul municipiului Bla.i, Directia buget finante contabilitate, Serviciul de

Asistenll Sociall din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Blaj, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3.- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - judetul Alba, Directiei
buget finante contabilitate, Serviciului de Asistenll Sociall din cadrul aparatului propriu al
Consiliului local al municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj, domnului Nagl-
Domokos loan Tiberiu.

Art.4. a) Prezenta hotirire se va supune controlului de legalitate exercitat de Prefect, in
condi(iile OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

b) Prezenta hotlrire poate fi contestatl in termenele, condiliile pi la instanla
competentl, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului administrativ
nr. 55.1 / 2004 cu modificlrile qi completlrile ulterioare.

Art.5.-Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 19 voturi < pentru " valabil
exprimate din totalul de 19 consilieri locali.

\l\ irNta
coNrn[senrNEAZA,

""::q$8|,:x^''

I
PRF]SEDINTE DE $EDINTA,

q
C]ONSILIER I,oCA ?

6''l'cod


