
ROMANIA
JUDETUL DOIJ

CONSILruL LOCAL SiLCUTA

IIOTARAREA Nr,2OI2OI2
cu privire la aprobarea acorilarii unui ajutor de urgenld doamaei Gheorghild loana

Consiliul Local al comunei Sdlcuta, jude.tul Dolj , intrunit in gedinla ordinari din data de

18.05.2012.
Avdnd in vedere:
-cererea nr. 1925/18.05.2012 formulatl de doamna Gheorghifi Ioana , in care

urgen{e pentru procurare medicamente gi actele medicale doveditoare atatate ;
-ancheta sociala efectuatd de membrii compartimentului de asistentii social6

solicitl un ajutor de

din cadrul Primdriei

(.;

comunei Sdlcula gi recomanddrile acestora ;

:proiectul de hotarlre iniliat de domnul Pavel Ion , primarul comunei Sdlcula .

In baza prevederilor :

-art. 28 alin. (2) din Legea nr . 416120ll privind venitul minim garantat modificati 9i completata ;

-art. 41 9i art. 44 din H.G. 50/201 I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 41612001privind venitul minim garantat ;

In temeiul art. 36 , alin.2),lit. (d), corobotat cu alin. 6) , lit. (a), pct' 2,art.45 9i art. 115 alin 1)

lit. (b) din Legea nr.21512001 privind administratia publicd local6, republicata, modificat[ 9i completati,

rrorAnAgrr:

Art. l.-Consiliul Local al comunei Sllcuta,judeful Dolj , stabileqte faptul cd doamna

Gheorghill Ioana din comuna SElcula , satul Tenc6niu , judelul Dolj , are probleme de sdn6tate 9i necesit5

un ajutor financiar pentru procurare de medicamente .

Art 2.-Se aprobtr acordarea unui ajutor de urgenlA in cuantum de 300 lei doamnei

Gheorghil[ Ioana , pentru procurare de medicamente gi interven]ie medicali specificl problemelor sale

medicale .

Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotir6ri se insdrcineazd primarul comunei

S6lcula , prin compartimentul contabilitate.
Art 4.-Prezenta hotdrAre se comunicd

-doamnei Gheorghila Ioana ;
-primarului comunei Silcula ;
Jnstituliei Prefectului judelul Dolj ;
-se public[ pe site-ul oficial al Primdriei comunei Silcu]a ;

-se afigeaz6 la avizierul primEriei .
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Adoptatl in qedinta din data de 18.05.2012

cu un num6r de 9 voturi din numdrul total de 9 consilieri in funclie

,4.,


