
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                     
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                   
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

                                                                        HOTĂRÂREA
Nr. 128  din 28.05.2020

 
privind  aprobarea metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor

financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Consiliul local al orasului Tautii Magheraus intrunit  in sedinta ordinara la data de  28.05.2020,

Avand in vedere:

 Raportul de specialitate nr. 5150/11.05.2020 al Serviciului de asistenta sociala, 
 avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
 avizul secretarului orasului Tautii Magheraus,
 Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona;
 H.G. nr.  652/2017 pentru aprobarea  Nmmelor metodologice de aplicare a  prevederilor  Legii  nr.

167/2014 privind exercitarea profesiei de bona;
 Legea nr.  263/2007 privind infiintarea,  organizarea   si  functionarea creselor,  cu modificarile   si

completarile ulterioare;
 H.G. nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei  de organizare  si functionare a creselor si a

altor unitati  de educatie timpurie anteprecolara;
 O.U.G.  nr.  96/2003  privind  protectia  mateenitatii  la  locurile  de  munca,  cu  modificarile si

completarile ulterioare ;
 Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, cu modificarile  și completarile ulterioare;
 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile   și completarile ulterioare;
 H.G.  nr.  50/2011 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile  si completarile ulterioare;
 Legea nr. 76/2002 privind  sistemul asigurarilor pentru somaj    si  stimularea

ocuparii fortei de munca, cu modificarile  si completarile ulterioare;
- Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit d, alin. 7, lit b și c, din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ,

                                                        HOTĂRĂȘTE:
    
             Art. 1  Se aprobă metodologia de aplicare a Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar
familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului dnul Anton Ardelean prin
Serviciul de asistenta sociala şi Serviciul Financiar-Contabil.

             Art. 3  Prezenta se comunica:
- Institutiei Prefectului - judeţul Maramureş 
- Primarului orasului Tautii Magheraus;
- Serviciului de asistenta sociala;
- Serviciului Financiar-Contabil.;
-

          Art. 4   Prezenta hotarare va fi adusă la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului local al Orasului Tautii
Magheraus şi publicare pe site-ul  Primariei Orasului Tautii Magheraus. 

            

                                                                 Presedinte de ședință
                                                                               Gherasim Călin-Ioan            

            
                                                                          Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                   Bindila Calin Ioan 

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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