
     
R O M Â N I A 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL GAUJANI 

 

        

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor de urgenta    in suma de 1000 lei 

 numitei Iordan Daniela  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI , JUDETUL GIURGIU, avand in vedere: 

 -cererea nr 2652  din 04.07.2019 a  numitei Iordan Daniela ; 

-referatul de aprobare  al Primarului  Comunei   Gaujani, inregistrat cu nr 2818/22.07.2019; 

-raportul de specialitate nr 2819/22.07.02019 intocmit de Compartimentul de  Asistenta Sociala si 

Autoritate Tutelara 

 - raportul de avizare al comisiei juridice si de aparare a ordinei publice; 

 - raportul de avizare al comisiei economico-financiara; 

 -raportul comisiei pentu cultura si protectie sociala ; 

 -prevederile  art. 28, alin 2 din  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

 -prevederile  art. 41 si 44 din HGR nr. 50/2001  pentru aprobarea Normelor  Metodologice  de 

aplicare a prevederilor  Legii nr. 416/2001  privind venitul  minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 -prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

 - dispozitiile Legii 273/2006 privind  finantele  publice locale; 

 -Hotararea Consiliului Local al comunei Gaujani nr. 23/25.09.2012 privind stabilirea  situatiilor 

deosebite  in care se pot acorda  ajutoare de urgenta; 

In temeiul art.129, alin.2, lit d, alin 7, lit b art 139 si 196, alin 1, lit. a din din OUG nr 

57/03.07.2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

H O T  Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.– Se aprobă  acordarea  ajutorului de urgenta  în sumă de  1000 lei numitei Iordan din 

comuna Gaujani, sat Pietrisu, Str. Lebedelor, nr. 8, judetul Giurgiu,  necesar    pentru tratament si 

investigatii  medicale de specialitate.  

Art. 2 – Suma prevăzută la art.1 se va suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei 

Gaujani, titlul  57, capitol 68.02. 

 Art. 3. –Compartimentul  contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

        

                                                           Soare Marin    

 

           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            Secretarul comunei Gaujani 

               Grama Ioana Doina 

 

GAUJANI , 31.07.2019               

Nr. ………..         
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