ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA
COMUNA VLĂDENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă doamnei Tudor Mihaela
Consiliul local al comunei Vlădeni, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară din data de
29.03.2022,
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr.1607/09.03.2022 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă doamnei
Tudor Mihaela, intocmit de primarul comunei Vlădeni, Poșircă Maria,
- raportul de specialitate nr. 1608/09.03.2022 întocmit de Compartimentul Asistență Socială,
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Vlădeni;
- cererea dnei. Tudor Mihaela inregistrată la nr.1358/01.03.2022, prin care aceasta solicită ajutor pentru
acoperirea cheltuielilor suportate cu înmormântarea fiicei sale Tudor Larisa Denisa Florina,
- ancheta sociala nr. 1358/07.03.2022, întocmite de către compartimentul asistență socială,
- certificatul de deces seria D.11 nr. 891953
- prevederile H.C.L 12/28.02.2022 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022,
In conformitate cu prevederile:
- art. 28 alin. (2) si alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile şi completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 41 - art. 48 din Hotararea
Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat;
- art. 9, art. 15 alin(3), art. 129 și art. 132 din Legea nr. 292/2011 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare,
- art. 106 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,
- art. 7 alin. (3) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată,
modificată și completată
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.d), alin. (7) lit.b), ale art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 500 lei pentru doamna Tudor
Mihaela, sumă ce reprezintă o parte a cheltuielilor suportare cu înmormântarea fiicei sale Tudor Larisa
Denisa Florina.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se obligã primarul comunei, prin
apartul de specialitate, iar cu aducerea la cunostinta celor interesati se obligã secretarul general al
comunei.
Preşedinte de sedinţã,
GHERLEANU CONSTANTIN DANIEL
Contrasemneazã,
Secretar general,
Roxana Manu
Vlădeni , 29.03.2022
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Vlădeni în şedinţa ordinarã din 29.03.2022, cu respectarea prevederilor art.
139 alin (1) din OUG nr. 57/2019, cu un număr de 11 voturi pentru 0 voturi împotrivă, 0 abțineri din numărul total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la vot.

