CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFINTU GHEORGHE
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea de la bugetul local al comunei Sfintu Gheorghe a unei sume
,reprezentând ajutor de urgenţă pentru dl Ghita Vergil
Consiliul Local al comunei Sfintu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, întrunit în
şedinţă ordinară din data de .....................,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a d-nei Primar, nr....../............
- Referatul de specialitate al asistentului social înregistrat la Primăria comunei Sfintu
Gheorghe sub nr. .........../..................;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor Economico-Financiară şi Cultură, Învăţământ,
Sănătate, Tineret, Protecţie Socială nr........../..................;
- prevederile art.1 lit.f) 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 stabileste ca situatie deosebita in sensul prevederilor art.28 ,alin.2 din
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare , existenta unei boli grave certificate medical si necesitatea interventiei
chirurgicale .
Art. 2 – Se alocă de la bugetul local al comunei Sfintu Gheorghe, Capitolul “Asistenţă
- Socială” 68.02.15.01 - art. 57.02.01.06., suma de ........... lei, reprezentând ajutor de
urgenţă, domnului Ghita Vergil, cu domiciliul în comuna Sfintu Gheorghe, sat Butoiu,
judeţul Ialomiţa, pentru suportarea interventiei chirurgicale pe care urmeaza sa o faca.
Art. 3 – Beneficiarii ajutorului de urgenţă vor justifica sumele primite, în termen de 60
de zile de la încasare.
Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei comunei Sfintu Gheorghe .
Art. 5– Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei ,
Primarului si Compartimentului de Asistenţă Socială, în vederea ducerii la îndeplinire.

INITIATOR - PRIMAR,
Gomes Iuliana Livia

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFINTU GHEORGHE
-PRIMARNr.3216/26.09.2012

EXPUNERE DE MOTIVE

privind alocarea de la bugetul local al comunei Sfintu Gheorghe a unei sume
reprezentând ajutor de urgenţă pentru dl Ghita Vergil

Avand in vedere –solicitarea nr.3129/ 26.09.2012 a domnului Ghita Vergil prin care
solicita acordarea unui ajutor de urgenta necesar pentru efectuarea unei interventii
chirurgicale in strainatate , analizand actele medicale ce insotesc solicitarea , in conformitate
cu prevederile art.28 alin.2 si 5 din Legea nr. 416/2001 a venitului minim garantat , cu
modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile HCL nr. 62/2007 privind stabilirea
situatiilor deosebite in vederea acordarii ajutoarelor de urgenta , consider existenta bolii grave
atestata cu certificat medical si implicit necesitatea interventiei chirurgicale o situatie
deosebita in sensul prevederilor art. 28 alin.2 din lege .
Propun alocarea de la bugetul local a unei sume catre dl .Ghita Vergil cu domiciliul in
comuna Sfintu Gheorghe , sat Butoiu , pentru suportarea interventiei chirurgicale ce urmeaza
sa o faca in Israel .
Fata de cele relatate propun aprobarea proiectului de hotarare mai sus mentionat .

PRIMAR,
Gomes Iuliana Livia

