CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocarii de la bugetul local al comunei Sfantu Gheorghe a
unei sume, reprezentând acordarea unui ajutor de urgenţă
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, întrunit în
şedinţă de indata din data de …...........
Având în vedere:
 solicitarea dnei.Dumitru Georgeta inregistrata la nr.3920 din 13,08,2018 prin
care solicita acordarea unui ajutor de urgenta, urmare incendierii locuintei
Analizand :
- Expunerea de motive a d-lui Primar, nr.3905 din 10,08,2018
- Referatul de specialitate al asistentului social înregistrat la Primăria comunei Sfantu
Gheorghe sub nr. 3949 din 20,08,2018;
- avizul de legalitate al secretarului inregistrat la nr........... din …...........
- prevederile art.1 lit.a) din HCL nr. 62/17.07.2007 privind stabilirea situatiilor
deosebite in vederea acordarii ajutoarelor de urgenta ;
- Prevederile art. 28, alin. 2 si alin.5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct.2 şi art. 45, alin. 2, lit. “a”
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art. 1 – Se aproba alocarea de la bugetul local al comunei Sfantu Gheorghe,
Capitolul “Asistenţă - Socială” 68.02.15.01 - art. 57.02.01 , suma de 3000 lei,
reprezentând acordarea unui ajutor de urgenţă, familiei numitei Dumitru Georgeta
domiciliata in comuna Sfantu Gheorghe , sat Sfantu Gheorghe,strada Gladiolei ,nr.20,
judet Ialomita , pentru refacerea imobilului incendiat in luna august a anului 2018 .
Art. 2 – Beneficiarul ajutorului de urgenţă va justifica suma primita, în termen de
60 de zile de la încasare.
Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei comunei Sfintu Gheorghe .
Art. 4– Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei ,
Primarului si Compartimentului de Asistenţă Socială, în vederea ducerii la îndeplinire.
INITATOR ,
Primar – Teculescu Petru Madalin

