
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 137 

 

din 30 mai 2018 
                                                                                                             

  
privind cuantumul maxim şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale  

pentru familiile cu copii aflate în asistență la Centrul Social-Adăpost de Noapte 

 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,  

 

Văzând Expunerea de motive nr. 19289/2018 a d-lui consilier local  dr. Magyary Előd, 

privind cuantumul maxim şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale pentru 

familiile cu copii, fără adăpost, aflate în asistență la Centrul Social-Adăpost de Noapte, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004, privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, Ordonanţa nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(6) lit.a), pct.2, art.45, alin.(1), art.115, 

alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

H o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1 Se acordă prestaţii financiare excepţionale pentru familii cu copii, aflați în asistență 

la Centrul Social-Adăpost de Noapte, care nu au locuinţă sau aparținători care să le asigure condiții 

de locuire şi nu dispun de venituri suficiente pentru plata unei chirii la preţul pieţei. 

 

Art. 2 Se aprobă cuantumul maxim al prestaţiilor financiare de 1.000,0 lei/familie/ lunar  

pentru plata unei chirii la preţul pieţei.  

 

Art. 3 Condiţiile de acordare : 

-  ultimul domiciliu în municipiului Tîrgu Mureș 

- situaţie excepţională, de risc social pentru copii şi membrii familiei, temeinic justificată 

prin ancheta socială şi documente medicale, financiare sau de altă natură, în măsură a demonstra 

situaţia de risc.  

 

Art. 4 Prestaţiile financiare excepţionale se acordă lunar, pentru o perioadă de 5 luni, prin 

Dispoziţie a Primarului municipiului Tîrgu Mureș, numai după efectuarea anchetei sociale la fiecare 

6 luni şi numai în situaţii temeinic justificate.  

 

Art.5 Prestaţiile financiare excepţionale se acordă numai pentru familiile care nu au 

datorii faţă de bugetul local, asociaţii de proprietari şi nu au beneficiat de locuinţe sociale şi 

vor presta muncă în folosul comunităţii. 

 

Art.6 Familiile cu copii care au beneficiat de prestaţii financiare excepţionale nu 

vor mai avea dreptul de a se caza ulterior la Centrul Social-Adăpost de Noapte. 



 

 

Art.7 Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

Executivului Municipiului Tîrgu Mureș prin Serviciul Public de Asistență Socială, Direcția Juridică 

și Direcția Economică. 

 

Art.8 În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004, republicată, 

privind Instituția Prefectului și art.3 alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

 

 

 

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                                                    jrs. Peti Andrei 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 
 


