RoMArura
JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCU

PRIMAR

DISPOZTTIA Nr. 37912020

cu privire la acordarea ajutorului de

sSnItate,

urgenli d_lui :

Primarul comunei Avram lancu, Judelut AIba,
Av6nd in vedere :
- cererea numitului
:are solicita acordarea unui ajutor de urgenta , pentru

faptul ca are problem

de

- raportul cu numSrul 3g1g/04-og-2020, intocmit de cdtre dl.
consilier asistent in cadrul primdriei comunei Avram lancu,

- ancheta sociali, intocmiti de citre dl.
consilier asistent in
cadrul primiriei comunei Avram lancu,
- prevederile Hotir6rii Consiliului local nr.13l2O2O cu privire la aprobarea bugetului
local pe anul 2020,
- prevederile hotdrdrii 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 calamitdli naturale,
incendii, accidente precum 9i
alte situalii deosebite ,stabilite prin Hotir6rea Consiliului Local, conform art.41
din Hotirarea
Guvernului nr. 50/201'1 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a pretrederifior legii
nr, 4L6/2001 privind venitul minirn garantat cu medificSrifu
mrr*p*etiirile
ufterfuare,
5i
- prevederile Legii 416&ffi1, art tg alin {2}, {5}, privind venitul rninim
Earantat,
In temeiul art-196 alin.L liLb din ordonanla de urgenli nr. Si/2oLg privind
codul
administrativ
DISPUN
Art.1. Se aprobl un aiutcr de urgenli d_ lui .
judelulAlba , in valoare de 1000 lei.
Art'2' Prezenta dispozilie poate fi atacatS in baza legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrati4 in termen de 30 de zile
de la comunicare.
Art'3' Cu ducerea la indeplilrire a prezentei dispozilii se incredinleazi dl. .
-,, consilier asistent si d-na
, :onsilier superior .
Art.4. prezenta dispozifie se inainteazi gi se comunicd :
- lnstituliei prefectului_JudetulAlba,
- Compartimenturui contabiritate din cadrur primiriei,
- D-lui i
, consilier asistent,
- persoanei in cauzi
- Dosar primirie.
,

Avram lancu la
Primar.

:

06.11.2020

ContrasemneazE

,

p. Secretar general al comunei

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

Consilier principal,

