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privind acordarea uflor ajutoare de urgenta

Consiliul Local al comunei Girov, judetul Neamt.
Luand in dezbatere Proiectul de hotarare, privind acordarea unor ajutoare de

urgenta domnului Dank-Hanganu Emil si domnului Popa Victor.
Analizand cererea cu rc. 1055129.0L2018 a domnului Dank-Hanganu Ernil si

cererea cu nr. 1933114.02.2018 a domnului Popa Victor.
Avand 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.

Ctrnoscand prevederile Legea nr. 41612001 si HGR.nr.1090/2001, privind
nonnele de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 41612001 privind V.M.G., din Legea nr.
215/2001, republicata cu modificarile si comletarile ulterioaxe;

Intemeiul art. 36 alin. l,bt."a",pct.2,art.45 si art. 46 dinLegeau.2l5l200l
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l. Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 500 lei din bugetul
local al comunei Girov, numitului Dank-Hanganu Emil, domiciliat in Mun. Piatra Neam!
str. Vinatorului, nr. 1, judetul Neamt, suma necesara frnantarii partiale a cheltuielilor de
refacere a locuintei mamei sale, Hanganu Maria diskusa in incendiul care s-a manifestat
cu flacara deschisa la acoperis si anexe.

Art.2. Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 2000 lei din bugetul
local al comunei Girov, numitului Popa Victor, domiciliat in sat Botesti, sh. Prof. V.
Sumanmu, nr. 227, comuna Girov, judeful Neamt, suma necesara finantarii partiale a
cheltuielilor de refacere a locuintei distrusa in incendiul care s-a manifestat cu flacma
deschisa pe toata suprafata casei.

Art.3.- Justificaxea 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.5.- Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor si
institutiilor interesate.

Contrasemneaza,
Secretar,

Dascalu Elena Luminita


