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HoTARARE,A NR. I2
Din data de 26.O1.21122
ACORDAREA UNUI AJUTOR DF] URGENTA DOANINT]I SUCIU ANA,
DONIICILIATA iIV SI-AJ, STRADA EROII,OR, BL. 16, AP. .1I, JUDETUL ALBA,

PRIVIND

IN CUANTUNI LUNAR DE I886 LE,I PE O PI'RIOADA DE I2 I,I.JNI, NECESAR ACOPERIRII
CHELTUIELILOR LEGATE DE DECONTAREA TERAPIILOR DE RECUPERARE ALE
FIICEI SUCIU CARI,A DOROTTYA. iXCIONITI iN <;NIU (;RAV DE HANDICAP

Consiliul local al municipiului Blaj intrunit in qedinla extraordinarl,
convocall ,,de indatl" prin procedura LA DISTANTA din data de 26.01.2022;
Lu6nd in dezbatere Proiectul de hotirire, prin care propune acordarea unui aiutor de
urgenta, din partea Consiliului local al municipiului Blaj, doamnei Suciu Ana, domiciliata in Blaj,
strada Eroilor , bl. 16, ap. 3l,judefut Alba , in cuantum lunar de 1886 lei pe o perioada de 12 luni
'
necesar acoperirii cheltuielilor legate de decontarea terapiilor de recuperare ale fiicei Suciu Carla
Dorottya , incadrata in grad grav de handicap ;
AnalizAnd cererea nr. 407106.01.2022 a doamnei Suciu Ana , care solicitl, in calitate de
reprezentant legal al minorei Suciu Carla Dorottya 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;
Avdnd in vedere raportul de specialitate 1457118.01.2022 $i expunerea de motive/ nota de
fundamentare nr. 1459/1E.01.2022 ale Serviciului de AsistenlI Sociali din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Blaj, prin care se propune acordarea unui ajutor de
urgenta, din partea Consiliului local al municipiului Blaj, doamnei Suciu Ana, domiciliata in Blaj,
strada Eroilor, bl. 16, ap. 31, jude{ul Alba , in cuantum lunar de 1886 lei pe o perioada de l2 luni,
necesar acoperirii cheltuielilor legate de decontarea terapiilorde recuperare ale fiicei Suciu Carla
Dorottya , incadrata in grad grav de handicap i
LuAnd act de ancheta sociall anexati la proiectul de hotlrAre, certificatul nr. 778121.09.2021
de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, actele de stare civill ;i actele medicale anexate;
AvAnd in vedere raportul (referatul) de avizare/ aprobare al proiectului de hotlrAre
nr.2164125.01.2022 aprobat de Primarul municipiului Blaj;
LuSnd act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Blaj;
Cunoscdnd prevederile art.28 alin.2 din l,egea nr.4161200l, prevederile art.4l,42 pi 43 din
HGR nr.50 /2011, privind normele de aplicare a dispozitiilor Legii 416/2001 , prevederile art.4 lit.a)
din HotirArea nr,426127.05.2020 privind standardele de cost pentru serviciile sociale, HCL Blaj nr.
40/30.03.2020 gi prevederile art.l29, 134 alin (l) liUa), alin (4), art.l-l5'art.136 alin(l),
art.l37,art.l39 alin (3) si art.l96 din OUG nr.57l2019 privind Codul administrative;
in temeiul art.l29 alin.(l), alin. (2) lit.d) si alin.(7) lit.d) fi lit.c) precum qi ale art.l3-l - 140
din OUG.nr.57l2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ

HOTARASTE

Art.I.a) Consiliul local al municipiului Blaj aprobi acordarea unui ajutor de urgenfl in
cuantum de 1886 lei/ luni, din bugetul local al municipiului Blaj aferent anului 2022, doamnei
Suciu Ana, domiciliata in Blaj, strada Eroilor, bl. 16, ap. -11, judelul Alba necesar acoperii
cheltuielilor legate de decontarea terapiilor de recuperare ale fiicei Suciu Carla Dorottya ,
incadrata in grad grav de handicap conform certificatului nr.778121.09.2021 .
b) Plata ajutorului de urgentl 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 Blaj, Directia buget finante contabilitate, Serviciul de
Asisten{l 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 Asisten{I Sociall din cadrul aparatului propriu al
Consiliului local al municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj, doamnei Suciu
Ana.
Art.4. a) Prezenta hotlrAre se va supune controlului de legalitate exercitat de Prefect, in
conditiile OUG.nr.57i20 l9 privind Codul administrativ.
b) Prezenta hotlrAre poate fi contestatl in termenele, condi(iile qi la instanfa
competenti, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului administrativ
nr. 554 / 2004 cu modificirile gi completlrile ulterioare.
Art.5.-Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 18 voturi << pentru > valabil
exprimate din totalut de 19 consilieri locali - dl. Consilier local Dorin Voina nu a Yotat.
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