RoMArurn
JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCU

PRIMAR

DISPOztTtA Nr. 35Z|2O2O

cu privire la acordarea ajutorului de urgenld d_lui

Primarul comunei Avram lancu. Judelul Alba,
Avdnd in vedere
cererea numitului
care solicita acordarea unui ajutor de urgenta , pentru faptul ca nu are curent
electric in locuin!5, inregistrati la Primiria Avram tancu cu nr, 4233/2g-0g-2020.
- raportul cu numSrul 52Lg/22-Lo-2020, intocmit de catre dl.
consilier asistent in cadrul primdriei comunei Avram lancu,

- ancheta sociali, intocmitd de citre dt.
consilier asistent in
cadrul primiriei comunei Avram lancu,
- prevederile Hotir6rii Consiliului local nr. t3/2020 cu privire la aprobarea bugetului
local pe anul2O2O,
- prevederile hotd16rii consiliului local nr. 23/2020 alin.3 gi art.9 din anexa nr.1 privind
aprobarea regulamentului cadru pentru acordarea ajutorului de urgenli
familiilor sau persoanelor
singure aflate in situalii de necesitate cauzate de calamititi naturale,
incendii, accidente precum gi
alte situalii deosebite ,stabilite prin Hotirdrea Consiliului Local, conform
art.4L din Hotdr6rea
Guvernului nr' 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii
nr,4L6/2001 privind venitul minim garantat,cu modificirile gi completdrile
ulterioare,
- prevederile Legii 41,612O0t, art 28 atin (2), (5), privind venitul minim garantat,
ln temeiul art.196 alin.1 lit.b din ordonanla de urgen!5 nr. 57/ZoL9 privind
Codul
administrativ
DISPUN

Art.l.

aprobi un aiutor de urgenli d- lui I
_ ,, judelulAlba, in valoare de 2500 lei.
Art'2' Prezenta dispozilie poate fi atacati in baza legii nr. 5s4/2004 privind
Se

contenciosul administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art'3' Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozifii se incredinleazi dl.
, consilier asistent si d-na -, consilier superior.
Art.4. prezenta dispozifie se inainteazd gi s'e comunici :
- lnstituliei prefectului_JudelulAlba,

-

-

Compartimentului contabititate din cadrut primiriei,
D-lui
,, consilier asistent,
Persoanei in cauzi
Dosar primirie.
Avram lancu la
Primar.
HELER SANDU

A.L.M./A.L.M. ex

: 22.I;O.ZO2O

ContrasemneazS,

J

I

5/

p. Secretar general al comunei

Consilier principal,
Anca Lucica Mihaela
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