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H O T Ă R Â R E A   Nr. 63/2016 

privind aprobarea limitelor ale  veniturilor potenţiale ce se pot obţine  din valorificarea  bunurilor 

ce depăşesc cantitativ  categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei 

familii, pe anul 2017. 

 

 Consiliul Local al comunei Cernat. judeţul Covasna, întrunit în şedinţa ordinară de consiliu 

în data de 29.12.2016, 

 Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2385/24.10.2016, şi expunerea de motive 

pentru sustinerea proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 2387/24.10.2016, privind aprobarea 

limitelor ale  veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea  bunurilor ce depăşesc 

cantitativ  categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii 

beneficiare de ajutor social pe anul 2017. 

 Văzând raportul aparatului de specialitate ale primarului, precum şi raportul al Comisiei 

pentru activităţi economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism,  

 În baza art. 8 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 15, 18 din H.G.nr. 50/2011 pentru aprobarea 

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

garantat, art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.2 din Legea nr.215/2001 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi art. 115  alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001  

privind  administraţia publică locală republicată,   

 

H O T Ă R E Ş T E :  

 Art. 1. Se aprobă limitele  ale veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea 

bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru 

nevoile unei familii beneficiare de ajutor social pe anul 2017, conform anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Boloni David 

primarul comunei Cernat şi Compartimentul de asistenţă socială în cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comuna Cernat. 

Cernat la 29.12.2016. 

  Preşedintele de şedinţă   Contrasemnează 

                 Secretar al comunei 

                       Magori Istvan                    Post vacant 

 

 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţa consiliului local 

1 ex.la primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţului Covasna 

1 ex.la afişare 


