
ROMANIA
JUDETUL IA$I

COMUNA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

Hotlrirea nr.32 12016
privind acordare ajutor financiar domnului Fighir Ghiorghi

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
gedinlei ordinare din data de 31 martre 2016

Avind in vedere:
- Cererea nr.2614128.03.2016 a domnului Fighir Ghiorghi pentru acordare ajutor financiar de urgenld intruc6t i-a

ars casa;

- Referatulnr.2614129.03.2016, intocmit de catre d-l Ababei Bogdan-Petru - inspector in cadrul compartimentului
de asistenta sociala, privind acordare ajutor financiar, in temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr.2l5l 2001 a

administratiei publice locale, republicata;
- prevederile Legii 5212003 privind transparen(a decizionald in administrafia publicd localS;

- avizuJ favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, emis in temeiul prevederilor art. 43 si

art. 54, alin. 4 din Legea nr.21.51 2001 a administratiei publice locale, republicata ;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptarii prezentei hotarari al secretarului comunei Letcani, jr. Irimita
Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47, coroborat cu art. 117, lit. a din
Legea nr.2l5l 2001 a administratiei publice locale, republicata;

- bugetul local al comunei pe anul 2016, aprobat prin HCL nr. 812016;
- prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

examinand prevederile legale specifice in materie, respectiv'. Legeanr.339l2015 privind bugetul de

stat pe anul 2016; Legea nr. 2731 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile Legii nr. 4161 2001 privind venitul minim garantat, art. 28, alin. 2; prevederile HG nr. 501 2011 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 4161 2001 privind venitul minim garantat;

HCL nr. 231 2010 privind aprobarea situatiilor de necessitate in care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor,
In temeiul art.45 alin. 1 si art.115 alin.1 lit.b din Legeanr.2lJl2001 privind administratia publica locala, republicati, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.l Se aprobd acordarea unui ajutor financiar in suma de 1000 lei domnului Fighir Ghiorghi,
domiciliat in sat Lelcani ( com. Letcani ), jud. Iasi, avand CI seria MX nr. 962543, CNP 1570226220026,

deoarece i-a ars locuinla.
Art.Z Asistentul social Ababei Bogdan-Petru si compartimentul financiar contabil din cadrul

Primariei Letcani vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotarari primarului, solicitantului,

asistentului social, compartimentului financiar - contabil qi Institufiei Prefectului Judetului Iagi.
O copie a prezentei hotarari va li afisata la sediul consiliului local pentru a fi adusa la cunostinta publica.

S

Datd astdzi : 31.03.2016

Irimi


