RoMAruIe
JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCU

PRIMAR

DtSpOZtTtA Nr. 4tBl2O2O

cu privire la acordarea ajutorului de urgenl5 d_lui

I

Primarul comunei Avram lancu, Judeful Alba,
Av6nd in vedere : Cererea numitului,
t, care solicita acordarea unui ajutor de urgenta pentru
'
faptul ca
,
are probleme de sdnState, gi o nevoie urgentd
de a achiziliona medicamente.
- raportul cu 5273/26_10_2020. intocmit de citre dl. ,
consilier
asistent in cadrul primdriei comuneiAvram lancu,

-

ancheta sociali,

intocmitd de citre dl.
consilier asistent in
cadrul primiriei comunei Avram lancu,
- prevederile Hotir6rii consiliului local nr. L3/zo2o cu privire Ia aprobarea
bugetului
local pe anul2O2O,
- prevederile hotErArii consiliului local nr. 23/2020
alin.3 gi art.9 din anexa nr.L privind
aprobarea regulamentului cadru pentru acordarea
ajutorului de urgenli famitiilor ,., p"rrorn.lol
singure aflate in situalii de necesitate cauzate
de calamititi naturale, incendii, accidente precum gi
alte situalii deosebite ,stabilite prin Hotir6rea Consiliului
Local, conform art.4L din Hotdrarea
Guvernului nr' 50/201'1 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr' 416/2001 privind venitul minim garantat,cu
modificirile qi completirile
- prevederile Legii 476/2007, art 28 alin (2), (5), privind venitul ulterioare,
minim garantat,
ln temeiul art'196 alin'1 lit.b gi art. 197 din
ordonanla de urgenld nr.57/2ot9 privind
Codul administrativ

DISPUN

Art.l.

Se aprobi un ajutor de urgenli d_ lui

t ..

.

a, in valoare de 1000 lei.
Prezenta dispozilie poate fi atacatS in baza
legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, in termen de
30 de zile.de la comunicare.
Art'3' Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozilii
se incredinleazi dl.
'nsilier asistent si d-na
. rnn"itio,.,,,
Art.4. prezenta dispozilie ru in.,n,.ll;ti:::t:ff:li.r
,
- lnstituliei prefectului _Judelul Alba,
- Compartimentului contabilitate din cadrul primiriei,
- D-lui
consilier asistent ,
- Persoanei in cauzi
- Dosar primlrie.

Art'2'

Avram lancu la
Primar.

03.12,2020

Contrasemneazi,

t-

A.L.M./A.L.M. ex 5

:

p. Secretar general al comunei

-

Consilier principal,

