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                                                                     H O T Ă R Â R E  A   nr.______     
                                                               Din    26 februarie  2009 
 
                              Privind stabilirea si aprobarea limitelor de venituri potentiale provenite 
din vinzarea bunurilor si din vinzarea terenurilor , din valorificarea culturilor agricole, si 
categorii de animale pentru persoanele care vor beneficiari de venitul minim   garantat  
conform Legii Nr. 416/2001 , prevederile OUG Nr.5/2003 privind   ajutoarele pentru 
incalzirea locuintei precum si a unor facilitate acordate populatiei pentru plata energiei 
termice, aprobata prin  O.U.G. Nr.107/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, 
prevederilor O.U.G. Nr.105/2003 cu modificarile si completarile ulterioare , privind 
alocatia familiala complementara , si alocatia de sustinere pentru familia  monoparentala , 
precum  si alte venituri ce nu  sint stabilite conform legilor in vigoare ,  pentru  anul 2009 
 
                                 Consiliul local al comunei  Bolotesti,judetul Vrancea 
              - avind in vedere proiectul de hotarire initiat de primarul comunei 
Bolotesti,judetul Vrancea 
              -  vazind  referatul doamnei Mereoiu Georgeta , referent cu probleme de 
autoritate tutelara si asistenta sociala Bolotesti,inregistrat la nr. 846 /  24.02. 2009 
              -  avind in vedere prevederile art. 18 din H.G. Nr.1010/2006 pentru  aplicarea 
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 
              -   avind in vedere prevederile art. 16 12 alin. 4 din O.U.G  Nr.5/2003 privind 
ajutoarele pentru incalzirea locuintei precum si a unor fgacilitati acordate populatiei 
pentru plata  energiei  termice , modificată  şi completată cu prevederile  O.U.G  
nr.107/2006;  
              -   avind in vedere  prevederile art. 16 din  O.U.G. Nr. 105/2003 privind alocatia 
familiala complementara si alocatia  de  sustinere pentru familia  monoparentala  
modificată şi completată  cu prevederile Legii nr. 236/2008; 
              -   avind in vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bolotesti 
              In temeiul art.36 alin.9 art. 44, art.45 alin.l si 6 art.47.  art.115 alin.l litera “ b “ si 
art.117 litera “ a “ din Legea Nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata 
 
                                                  H O T A R A S T E 
 
               Art.l _ Se stabilesc si se aproba  limitele  minime veniturilor potentiale din 
vinzarea  terenurilor si din valorificarea   culturilor agricole, si categorii de animale  
pentru persoanele care vor beneficia de venitul minim garantat conform Legii 
Nr.416/2001 , de prevederile O.U.G. Nr. 5/2003 privind ajutoarele pentru incalzirea 
locuintei precum si a unor facilitati acordate populatiei pentru plata energiei  termice , 
aprobata prin O.U.G. Nr.lo7/2006 cu modificarile si cimpletarile ulterioare, prevederile 
O.U.G. Nr.105/2003 privind alocatia  familiala complementara si alocatia de sustinere 



pentru  familia monoparentala , precum si alte venituri ce nu sunt stabilite conform 
legilor,   pentru  anul 2009 
             Art.2 . Incepind cu data prezentei se abroga H.C.L. Nr.6 din 22  ianuarie 2008 
             Art.3.  Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotariri se insarcineaza 
viceprimarul comunei  si referentul  din cadrul serviciului de asistenŃă socială al Primăriei 
comunei Boloteşti,judeŃul Vrancea. 
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