
 
 
 
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 84 
privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă doamnei Vasilescu Nadia 

 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de 
30.08.2013; 
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl.Primar Delicoti Vasile, 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.25 din 29.03.2013 privind  
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pentru anul 2013; 
 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 : Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de  1500 lei,  doamnei 
Vasilescu Nadia, domiciliată în sat Poarta Albă, str. Nordului, nr.3, bl. ASIT, ap.2, comuna Poarta 
Albă, jud. Constanţa, reprezentând ajutor de urgenţă, necesar suportării cheltuielilor cu intervenţia 
chirurgicală şi a procedurilor postoperatorii în vederea corectării membrului inferior drept, pentru 
fiica sa Vasilescu Ema; 

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: Primarul 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, Primarului comunei Poarta Albă , Compartiment 
Asistenţă Socială, Compartiment Contabilitate, Buget-Finanţe,Impozite şi taxe şi Resurse Umane, 
doamnei Vasilescu Nadia în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 
abţineri , din totalul de 14 voturi exprimate. 
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