
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

________________________________________________________________________________ 
 

 HOTĂRÂRE  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/28.10.2021 privind aprobarea 

Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sprijin 
în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și elevii din 

municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
analizând referatul de aprobare al Proiectului de Hotărâre al domnului Primar Cosmin – Ionuţ 

Andrei privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. nr. 387/28.10.2021 privind 
aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete 
sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și elevii din 
municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație, 

având în vedere raportul de specialitate comun nr. INT 264/19.01.2022 al Administratorului 
Public, Direcției Economice, al Direcţiei de Asistenţă Socială şi al Serviciului Juridic Contencios, 
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani, 

în baza dispozițiilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) 
lit. a), b), lit. c) și lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 
din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Litera b) a alineatului (1) din articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 387/2021 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.1 (1) b) venitul net mediu lunar pe membru de familie, pentru familia beneficiarului, realizat 
în luna anterioară celei în care s-a înregistrat cererea, este de maxim 1.386 lei.” 

 Art. 2 Litera b) a articolului 4 din Regulamentul privind acordarea unor beneficii de asistență 
socială, sub formă de tichete sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare 
la preșcolarii şi elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 387/2021, se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.4  b) venitul net mediu lunar pe membru de familie, pentru familia beneficiarului, realizat în 
luna anterioară celei în care s-a înregistrat cererea, este de maxim 1.386 lei.” 

        Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Direcția de 
Asistență Socială Botoșani va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  
               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
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