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                                                             HOTĂRÂREA NR. 57                                                
                                                                        din 18.04.2019 

privind modalitatea de acordare a beneficiilor financiare persoane vârstnice – veterani de război 
din orașul Șimleu Silvaniei  

 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de  18 
aprilie 2019; 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 6177/2019 a Primarului oraşului Șimleu Silvaniei, Raportul 
de specialitate nr. 6178/2019 al Secretarului delegat, Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură, Avizul Comisiei pentru activităţi social-
culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport și 
Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor  ale  Consiliului Local; 
 În baza prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, 
Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, Legii nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, HG nr. 1222/2007 privind instituirea "Zilei veteranilor de război" şi ale art. 36 alin. 2 
lit. d, alin. 6 lit. a pct. 2  din Legea nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 1 și art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

                               HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art.1. Se aprobă modalitatea de acordare de beneficii financiare persoanelor vârstnice - veterani de 
război din orașul Șimleu Silvaniei, începând cu anul 2019, conform Metodologiei și în condițiile prevăzute în 
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2. Fondurile necesare pentru acordarea beneficiilor financiare prevăzute la art. 1 se vor asigura din 
bugetul local al Orașului Șimleu Silvaniei, în limita sumelor disponibile cu această destinație. 
 Art.3. Prezenta  hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
           Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei 
și Direcția Economică. 
           Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
 - Prefectul Judeţului Sălaj; 

                         - Direcția Economică;  
                         - Direcția de asistență socială; 
                         - dosar hotărâri.  
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                    LAZAR IOAN-RADU                                                          SECRETAR DELEGAT,  
                                                 ALINA-MARIANA PETHO 
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  METODOLOGIE DE ACORDARE A BENEFICIILOR FINANCIARE 

PERSOANELOR VÂRSTNICE- VETERANI DE RĂZBOI DIN ORAȘUL ȘIMLEU 

SILVANIEI 

 

 

 CAP.1. Dispoziții generale:  

        Prezenta Metodologie stabilește modul și condițiile de acordare a beneficiilor 

financiare persoanelor vârstnice - veterani de război din UAT Orașului Șimleu Silvaniei 

începând cu anul 2019, în semn de recunoaştere a meritelor veteranilor de război din orașul 

Șimleu Silvaniei pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenţei, suveranităţii, 

integrităţii teritoriale şi a intereselor României. 

 

 CAP.2. Condițiile de acordare a  a beneficiilor financiare persoanelor vârstnice - 

veterani de război din UAT Orașului Șimleu Silvaniei  

 Art.1. Beneficiază de asistență socială sub formă financiară persoanele vârstnice – 

veterani de război cu domiciliul stabil în orașul Șimleu Silvaniei aflați în evidențele 

Asociației Veteranilor de Război și ale Direcției de asistență socială. 

 Art.2. Beneficiile financiare se acordă din oficiu în cuantum de 1000 lei, în anul în 

care veteranii de război împlinesc vârsta de 100 de ani, cu ocazia  Zilei veteranilor de război 

din 29 aprilie. 

          Art.3. Acte necesare:  

                        - copia actului de identitate;  

                        - copia legitimației de veteran de război. 

 

 CAP.3. Procedura de acordare  a beneficiilor financiare persoanelor vârstnice - 

veterani de război din UAT Orașului Șimleu Silvaniei 

           Art.4. Beneficiile financiare se acordă din oficiu prin dispoziția Primarului orașului 

Șimleu Silvaniei, în cuantumurile și cu ocaziile stabilite la cap.2 art. 2 din prezenta 

Metodologie. 

       Art.5. În situația în care un veteran de război decedează după emiterea dispoziției 

Primarului orașului Șimleu Silvaniei și înainte de ridicarea sumei acordate ca beneficiu 

financiar, soția supraviețuitoare sau unul dintre descendenți va putea ridica această sumă 

dacă prezintă dovezi în acest sens. 

            

 CAP.4. Dispoziții finale          

 În situaţia apariţiei unor acte normative specifice, ori dacă bugetul local nu poate 

susţine cheltuielile aferente, prezenta Metodologie se poate completa, modifica sau abroga.  

 

 

 
                               
 



 

 

 

 

 

 

 

 


