ROMÂNIA
JUDEłUL CONSTANłA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –

HOTĂRÂRE NR. 66
privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului SALI BEIHAN

Consiliul local al comunei Poarta Albă, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
10.07.2013;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimar Farcaş Daniel Ionuţ,
ancheta socială întocmită de Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Primariei
comunei Poarta Albă, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate
nr.1,2 şi 3 ale Consiliului Local, precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei;
În baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Poarta Albă nr.14 din 29.02.2012 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012;
În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare şi prevederile legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 , alin.6, lit.a, pct.2 si art.45 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 : Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1500 lei, domnului SALI
BEIHAN , domiciliat în sat Poarta Albă, str. Naţiunilor, nr.14, comuna Poarta Albă, jud. Constanţa,
reprezentând ajutor de urgenţă, necesar achiziţionării de alimente, îmbrăcăminte, lemne pentru
sezonul rece.
Art.2. Suma menţionată la art.1 din prezenta hotărâre va fi suportată din bugetul local al
comunei Poarta Albă CAPITOLUL ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, SUBCAPITOLUL
ALTE CHELTUIELI DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, TITLUL
ASISTENŢĂ SOCIALĂ;
Art.3: Viceprimarul comunei Poarta Albă, jud. Constanţa, va duce la îndeplinire prezenta
hotărâre prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Poarta
Albă;
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei Poarta Albă,
Institutiei Prefectului Judetului Constanţa, Viceprimarului comunei Poarta Albă , Compartiment
Asistenţă Socială, Compartiment Contabilitate, Bufet-Finanţe,Impozite şi taxe şi Resurse Umane,
în vederea asucerii la îndeplinire si tuturor celor interesati.
Art.5. Prezenta horărâre a fost adoptată cu votul a 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1
abţineri , din totalul de 12 voturi exprimate.
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