CONSILIUL LOCAL BELCEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
HOTĂRÂRE
Privind stabilirea valorii veniturilor obțiunute din munca ocazională, care se vor lua în calcul
la stabilirea veniturilor minime lunare a familiilor sau persoanelor singure care vor beneficia
de anumite prestaţii sociale

Având în vedere raportul nr. 1615/22.02.2012, întocmit de către Compartimentului de
asistenţă socială din cadrul Primăriei Belceşti;
Având în vedere nota de fundamentare elaborată de către d-l Constantin Petraş, primarul
comunei Belceşti, judeţul Iaşi, înregistrată cu nr. 1661 /23.12.2012;
Având în vedere prevederile legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, modificata si
completata
Având în vedere prevederile legii nr. 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
modificata si completată.
Având în vedere raportul comisie de specialitate din cadrul consiliului local prin care se
avizează valorii veniturilor obțiunute din munca ocazională care se vor lua în calcul la stabilirea
veniturile medii lunare ale familiilor sau persoanelor singure care vor beneficia de anumite prestaţii
sociale.
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(6), lit. „a”, pct.2 din Legea nr. 215/2001,
republicată, privind administraţia publică locală.
În temeiul art.45 alin.(1) din acelaşi act normativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă valorile veniturilor obțiunute din munca ocazională, care se vor lua în
calcul la stabilirea veniturilor minime lunare a familiilor sau persoanelor singure care vor beneficia
de anumite prestaţii sociale, conform anexei.
Art.2 Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3.Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre
Art.4.Secretarul unităţii administrativ –teritoriale va comunica câte o copie din prezenta
- primarului comunei Belceşti,
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control şi legalitate.
Nr. 6

Dată astăzi: 28 .02.2012
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier, Ciobăniţă Constantin

Contrasemnează
Secretar,
Gorgos Mihaela

Prezenta hotǎrâre a fost adoptatǎ cu respectarea prevederilor art. 45 alin(2) din Legea 215/2001 (r)
Nr. total al consilierilor = 17
Nr. total al consilierilor prezenţi = 17
Nr. total al consilierilor absenţi = 0

Voturi - pentru = 17
- contra = 0
- abţineri = 0

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr. 6/28.02.2012

La stabilirea veniturilor minime lunare de către familiile şi persoanele singure ce vor beneficia de venit
minim garantat şi alocaţie pentru susţinerea familiei, se vol lua în calcul următoarele activităţi:
1. Venituri obţinute din munca ocazională, cu excepţia persoanelor în vârstă şi a persoanelor
bolnave ( care deţin certificate medicale de constatare a capacităţii de muncă).

1. Alocaţia de susţinere Legea 277 / 2010 si OUG nr. 124 / 2011
Venituri obţinute din munca ocazională ( cu excepţia persoanelor incadrate in munca,
persoanelor pensionate, persoanelor care au in intretinere copii pana la varsta de 7 ani, persoanelor
care urmeaza o forma de invatamant forma cursuri de zi pana la varsta de 25 / 26 ani, persoanelor
adulte aflate in incapacitate de munca dovedita prin acte medicale), vor fi luate in calcul in aceleasi
conditii ca la ajutorul social:
- 100 lei RON / luna pentru persoana apta de munca din familia care are copii sub 7 ani.
- 80 lei RON / luna pentru fiecare din persoanele apte de munca din familiile care au in
intretinere copii peste 7 ani.
Ajutorul Social Legea 276 / 2010 si OUG nr. 124 / 2011
- Venituri obţinute din munca ocazională:
a) Familiile care au în întreţinere copii sub 7ani: - se va calcula ca venit ocazional lunar suma de 100
lei RON, pentru soţul aflat în evidenta Oficiului Forţelor de Muncă Hîrlău.
b) Familiile care au în întreţinere copii peste 7 ani: - se va calcula ca venit ocazional lunar suma de
80 lei, pentru fiecare dintre persoanele aflate în evidenţa Forţelor de Muncă Hîrlau.
c) Familiile / persoanele singure care depăşesc vârsta de 50 ani: - se va calcula ca venit ocazional
suma de 50 lei, pentru fiecare membru apt de muncă.
d) Persoanelor care deţin certificat medical de constatare a capacitatii de munca emis de medicul
expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei Judetene de Pensii, cu gradul 2 (doi ) de invaliditate
nu li se calculează venitul din munca ocazională.
e) Persoanelor care deţin certificat medical de constatare a capacitatii de munca emis de medicul
expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei Judetene de Pensii ,cu gradul 3 (trei) de invaliditate
li se calculează venitul din munca ocazională în sumă de 50 lei / lună.
f) Persoanele care au implinit varsta de 60 ani, nu au obligatia de a prezenta adeverinta de la O.F.M.
Harlau, nu li se va lua in calcul veniturile provenite din munca ocazionala ( stabilite la punctele
anterioare) si nu vor efectua ore de munca in folosul comunitatii
II.

Se propune ca familiile care au unul dintre membrii adulţi, plecat la muncă în
străinătate, să nu beneficieze de ajutor social / alocaţie de susţinere.
III.
Evaluarea veniturilor se va face de către persoanele care efectuează ancheta socială, iar
rezultatul se va include în fişa de calcul.

