
 
                                                                    ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind  aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor materiale 
şi financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

 drepturilor copilului, republicată 
 

Consiliul Local al oraşului Tirgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
În conformitate cu prevederile 
-  art.9, art. 15 şi art. 16, art.129 din Legea nr.292/2011 – Legea asistenţei sociale cu modificările şi 

completările ulterioare,  
- art. 130, art. 131, art.132 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului,  republicată, 
- art. 24 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

completările şi modificările ulterioare, 
- Hotărârea de Guvern nr.1/2017, pentru stabilirea salariului de bayă minim brut pe ţară garantat în 

plată. 
Având în vedere: 
      Expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ şi  Raportul de specialitate al Direcţiei de 
Asistenţă Socială a Oraşului Tîrgu Neamţ înregistrate cu nr. 2790/18.092017; 

   Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
       În temeiul art. 36, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.2, art. 45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b şi ale art.117 lit.a 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art. 1.  Se aprobă cuantumul maxim şi condiţiile de acordare a prestaţiilor materiale şi 
financiare excepţionale, prevăzute de Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2. Se aprobă Metodologia de acordare a a prestaţiilor materiale şi financiare excepţionale, 
prevăzute de Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. Se aprobă formularul de cerere privind solicitarea  prestaţiilor materiale şi financiare 
excepţionale, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4 . Preluarea solicitărilor însoţite de actele aferente se va face în perioada 1-25 a fiecărei 
luni, cu excepţia lunilor februarie şi decembrie, când data limită va fi 21 a lunii.  
            Art. 5 . La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se abrogă HCL nr. 169/27.08.2015. 
 Art. 6. Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tg. Neamţ, precum şi Serviciul Contabilitate şi 
Achiziţii Publice,  vor lua toate măsurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
           Art. 7. Secretarul oraşului Tirgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr.______269______ 
din    27.09.2017  
                                                         Preşedinte de şedinţă, 

                  Consilier local, Vasile Luculescu                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                        Secretar oraş, 
                                         Cons.jur. }u]u Ion 
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