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Hotirffrea nr.77 I 2014
privind acordare ajutor financiar doamnei Pascu Eugenia

Avdnd in vedere:
- Cererea nr.4672128.07.2014 a doamnei Pascu Eugenia pentru acordare ajutor financiar intruc6t i-a decedat sotul Pascu Gheorghe

gi nu a avut bani suficienli pentru inmorm6ntare;
- Proiectul de hotSrdre w.467212014 privind acordare ajutor financiar doamnei Pascu Eugenia;

- referatul nr.467212014 intocmit de domnul Ababei Bogdan Petru inspector in cadrul compartimentului de asistenli social6,

privind acordare ajutor financiar, in temeiul prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administra{iei publice locale,

republicatS;
- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic gi de buget finanle din cadrul consiliului local Lelcani

pentru proiectul de hot6rdre mai sus menfionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 9i 54 alin.(4) din Legea nr. 21512001 a

administra{iei publice locale, republicatd;
- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotbrAri al secretarului comunei Le{cani, jr. Irimila Vali-Claudia, prin

contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.117 llt."a" din Legea nr.21512001 a administraliei

publice locale, republicatf, ;

- bugetul local al comunei pe anul 2014 aptobat prin HCL nr.1212014

- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administratia public[ 1ocal6;

examinffnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea35612013 privind bugetul de stat pe anul 2014; Legea

27312006 privind finan(ele publice locale cu modific6rile gi completErile ulterioare; prevederile Legii nr. 41612001 privind venitul minim garantat,

art. 28 alin.(2); prevederile HG nr. 5)l2}ll pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 41612001 privind venitul

minim garantat; HCL nr. 23l2OlO privind aprobarea situaliilor de necesitate in care se pot acorda ajutoare de urgen{6 familiilor,

In temeiul art.45 alin.l si art.l15 alin.l lit.b din Legeanr.2l512001 privind administratia publica locala, republicatI, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare

norAnAgrn:

Art.l Se aproba acordarcaunui ajutor financiar in sumd de 300 lei, doamnei Pascu Eugenia domiciliata

in sat Cucuteni, comuna Le[cam,jude]ul Iagi, avdnd CI seria MX nr.672254, CNP 2510703221273 intnrcdt i-a
decedat sotul Pascu Gheorghe (act deces nr.29123.01 .2014) qi a suportat toate cheltuielile de inmormAntare.

Art.2 Asistentul social Ababei Bogdan-Petru qi biroul financiar-contabil din cadrul primdriei Lelcani,

vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotlrdri .

Art.3 Secretarul consiliului local va comunica o copie a prezentei hotdrAri primarului, solicitantului,

asistentului social, biroului financiar-contabil din cadrul primdriei $i Instituliei Prefectului Judefului Iaqi.
O copie a prezentei hotarari va fi afisata la sediul consiliului local pentru a fi adusa la cunostinta publica.
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