RoMArurn
JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCU

PRIMAR

DISPOztTtA Nr. 351/2020

cu privire la acordarea ajutorului de urgenl5 d-lui

Primarul comunei Avram lancu. Judelul Alba,
Av6nd in vedere I
..
- cererea numitului
nr,
j .' '
, care solicita acordarei unur alutor de urgenta , pentru faptul ca nu are curent
electric in locuin!5, inregistrati la Primiria Avram lancu cu nr, 4232/2g-0g-2020.

-

raportul cu numirul 52rg/22-!o-zo2o, intocmit de cdtre dl.

consilier asistent in cadrul primiriei comunei Avram lancu,
- consilier asistent in
- ancheta social5, intocmiti de citre dl.
cadrul primiriei comunei Avram lancu,
- prevederile HotirArii Consiliului local nr. L3/2O2O cu privire la aprobarea bugetului
local pe anul 2020,
- prevederile hoti16rii consiliului local nr.23/2020 alin.3 gi art.9 din anexa nr.L privind
aprobarea regulamentului cadru pentru acordarea ajutorului de urgen!5 familiilor sau persoanelor
singure aflate in situalii de necesitate cauzate de calamit5li naturale, incendii, accidente precum gi
alte situalii deosebite ,stabilite prin Hotirirea Consiliului Local, conform art.At din Hotdrarea
Guvernului nr. 5al2ot1 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr,476/2001 privind venitul minim garantat,cu modificirile pi completirile ulterioare,
- prevederile Legii 4!6/2001, art 28 alin (2), (5), privind venitul minim garantat,
ln temeiul art.196 alin.l lit.b din Ordonanla de urgenli nr.5t/2O!9 privind Codul
administrativ

DISPUN
Art.1. Se aprobi un ajutor_de urgenti d_ lui

Art-2. Prezenta dispozilie poate

de 2500 lei.
baza legii nr. 5S41ZOO4 privind

, in valoare

fi atacati in

contenciosul administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozilii se incredinleazi dl.
consilier asistent si d-na
consilier superior .
Art.4. Prezenta dispozilie se inainteazd gi ie comunicd :
- lnstituliei prefectului - Jude[ul Alba,
- Compartimentului contabilitate din cadrul primiriei,
- D-luiconsilier asistent ,
- Persoanei in cauzd
- Dosar primirie.
Avram lancu la

Primar.
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