ROMANIA
JUDETT]L NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TA$CA

HO

TiRARE

Privind acordarea unui ajutor de urgen{l

Consiliul Local al comunei Tagca, judeful Neamf, intrunit in qedinta extraordinartr in
ziua de 13 mai 2019;
Vdzdnd cererea nr.7790/10.12.2018 a domnului Trifescu Mihai, locuitor al comunei Ta$ca,
prin care solicitd acordarea unui ajutor de urgenli, ocazionat de incendiul care i-a distrus locuinta;
Analizdnd referatul de specialitate nr.7790 din data de 10.12.2018, intocmit de ctrtre doamna
Corijescu Nina-Cezarina, consilier asistenti sociald, in cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Tagca;

Avdnd in vedere prevederile art.28 din Legea nr.4l6/2001 privind venitul minim garantat qi
prevederile art.41, din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.41612001 privind venitul minim Earuntaq cu modific[rile gi completdrile
ulterioare qi prevederile Legii nr.29212011 a asistenlei sociale, cu modificirile qi complettrrile
ulterioare;

Vizdnd avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Tagca;
in conformitate cu prevederile art.36 ali;.(6) lit."a" punctul 2, art.45 alin. (1) qi art.l15 alin.t,
lit. ,,b" din Legea nr.2l5l200l privind administralia publicd localarepublicatd, cu completarile qi
modifi cdrile ulterioare;

HoTARA$rE:
Art.l Se aproba acordarea unui ajutor de urgenfi domnului Trifescu Mihai, in cuantum de
2000 lei' pentru a acoperi o parte din cheltuielile, pentru reconstruclia locuinlei afectate de incendiu,
respectiv pentru achizitionarea t6mpl[riei, a unor materiale pentru instalatia de apd qi a altor
materiale.

Art.2 Compartimentul financiar-contabil va duce la indeplinire prevederile prezentei hotirdri.
Art.3 Secretarul comunei Taqca va comunica prezenta hotdr6re primarului comunei Tagca,
domnului Trifescu Mihai, compartimentului financiar-contabil, Institu{iei Prefectului judetul Neamt
in vederea verificdrii legalitdlii qi tuturor persoanelor $i instituliilor interesate gi va aduce la
cunoqtinld publici prin afiqarea la sediul primtrriei, precum qi pe pagina de internet
www.comunatasca.ro.

Arl,4 La data intr[rii in vigoare a prevederilor prezentei hotdrdri, se abrogd orice
prevederi contrare.
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