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ROVANIA
JUDETUL NEAMT

HOTARARE
Nr.105 din .22.12.2017..

privind acordarea unor ajutoare de urgenta
... i..'i1

Consiliul Local al comunei Girov, judelul Neami.
Ludnd in dezbatere Proiectul de hotarare, privind acordarea unor ajutoare de

urgenta doamnei Nadasanu Mihaela Georgiana si domnului Albu Petru.
Analizand cererea cu w. 12974101.1 1.2017 a doamnei Nadasanu Mihaela

Georgiana si cererea cu nr. 13283 din 10.1 1.2017 a domnului Albu petru.
Avdnd in vedere raportul de specialitate al Serviciului de Asistenta Sociala din

cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Girov, prin care se propune
acordarea unor ajutoare de urgenta.

CunoscAnd prevederile Legea nr. 41612001 si HGR.nr. 1090/2001, privind
normele de aplicare a dispoziliilor Legli 41612001privind v.M.G., din Legea nr. 215l2ool,
republicata cu modificdrile si comletarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 1, lit. "a", pct.2, afi.45 si art. 46 din Legea nr.21512001
privind adminiStra{ia publica locala, republicata cu modificErile si complelerile ulterioare;

HOTARA$TE:

Art.l. Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 500 lei din
bugetul local al comunei Girov, numitei Nadasanu Mihaela Georgiana, domiciliata in sat
Gura-Vaii, str. Prof. Dumitru Trifan, nr. 74, comuna Girov, judetul Neamj, suma necesara
finantarii pa4iale a cheltuielilor de inmormantare a tatalui sau, fugui Mihai, decedat in
data de 19 octombrie 2017, conform certificatului de deces, seria D10 nr. 161980.

Art.l. Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 500 lei din
bugetul local al comunei Girov, numitului Albu Petru, domiciliat in mun. Iasi, str.
Plaesilor, nr. 17, bl. L2, sc. B, et. 2, ap.l judelul Iasi, suma necesara finantarii pa4iale a
cheltuielilor de inmormantare a fratelui sau, Albu Mihai, decedat in data de 9 noiembrie
2017, conform certificatului de deces, seria D10 nr. 161012.

Art.3.- Justificarea acestor cheltuieli se va face in conformitate cu prevederile
legale.

Art.4.- Biroul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Girov, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.s.- Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor si
institutiilor interesate.

Contrasemneazd.
Secretar,

Dascalu Elena Lumi4i{a


