ROMANIA
JIDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMI]NEI TA$CA
HO

TARARE

Privind acordarea unor ajutoare de urgenla

Consiliul Local al comunei Tagca, judetul Neamt, intrunit in qedinta ordinari in ziua de
23 mai2019;
Vdzdnd cererea nr.3596 I 13.05.2019 domnului Gherasim lulian, prin care solicitd acordarea unui
ajutor de urgenld, necesar pentru realizarea unor investiga{ii medicale qi deplasiri la clinici medicale din
tar5, cererea nr.1851/18.03.2019 a doamnei Chigor Mirela, fiica doamnei Apetrii Valerica, prin care
solicitd un ajutor financiar, necesar pentru achizilionarea unei proteze la genunchi, pentru mama sa,
aceasta fiind in imposibilitatea de a se mai deplasa gi cererea nr.3918123.05.2019 a domnului Bofan
Nicolae-Florin, prin care soliciti un ajutor financiar, necesar pentru achizilionarea unui cal, intrucat cel pe
care ii detinea a decedat intru-un accident, fiind singura sursa de venit pentru familie.
AnalizAnd referatele de specialitate nr.374i, respectiv nr.37 42 din data de 16.05.2019, intocmite
de cltre doamna Corijescu Nina - Cezarina, consilier asistenli socia16, in cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Taqca;
Av6nd in vedere prevederile art.28 din Legea nr.41612001 privind venitul minim garantat qi

prevederile art.38-45, din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.41612001 privind venitul minim garantat, cu modificlrile qi completlrile ulterioare
qi prevederile Legii nr.29212011a asisten{ei sociale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Vizind avizul favorabil a[ Comisiei de specialitate a Consiliului Local Tagca;
in conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) lit."a" punctul 2, att.45 alin' (1) qi art.115 alin.1, lit.
Legea nr.215l2}0l privind administratia publicl localdrepublicati, cu completlrile 9i modificlrile
din
,,b"
ulterioare;

HOTARA$TE:

Se aproba acordarea unui ajutor de urgen{tr doamnei Apetrii Valerica, in cuantum de 5000
pentru
achizi{ionarea unei proteze medicale' ( se aprobl cu 11 voturi pentru)
lei, necesar
Art.2 Se aproba acordarea unui ajutor de urgent[ domnului Gherasim Iulian, in cuantum de 1000
lei, necesar pentru investigalii gi tratamente medicale qi deplasdri la clinici medicale din fard.(Se aprobi
voturi pentru).
cu
Art.3 Se aproba acordarea unui ajutor de urgenp domnului Bofan Nicolae-Florin, in cuantum de
400 lei, necesar pintru achizi{ionarea unui cal, fiind singura sursd de venit din cas6, pentru intreJinerea
familiei.( se aprobd cu 10 voturi pentru gi o ab{inere).
Art.4 Compartimentul financiar-contabil impozite qi taxe vor duce la indeplinire prevederile

Art,l

ll

$i

prezentei hotlrdri.

Secretarul comunei Taqca va comunica prezenta hotlrare primarului comunei Taqca,
domnului Gherasim Iulian, doamnei Apetrii Valerica, doamnei Chigor Mirela, domnului Bofan Nicolae,
compartimentului financiar-contabil, compartimentului impozite $i taxe, Instituliei Prefectului judeJul
Neaml in vederea verificdrii legalitdlii qi tuturor persoanelor qi instituliilor interesate qi va aduce la
publicl prin afiqarea la sediul primEriei, precum qi pe pagina de internet www'comunatasca.ro.
cunoqtintd
' ,q,rt,6
ta data intiarii in vigoare a prevederilor prezentei hotlrari, se abrogi orice alte prevederi

Art.5

contrare.
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