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H O T ARARE
c u PRIVIRE LA ÎNCADRARE ÎN SITUAŢIE DE NECESITATE

Având în vedere:
- petiţiile : dnei Gheorghe Elena-Gabriela din satul Ostrov
, înregistrată sub
nr:6069/19.12.2016 ; dnei.Ciocan Georgeta din satul Osica de Sus , înregistrată sub nr.6148/27.12.2016
; dlui. Neamţu Ion din satul Tomeni , înregistrată sub nr.299/27.01.2017 ca şi petiţia dlui. Preda
Vicenţiu din satul Vlăduleni , prin care se solicită acordarea unui ajutor de urgenţă , în vederea
recuperării a unei părţi din pagubele provocate de incendiile care le-a afectat gospodăriile ;
- procesele-verbale de intervenţie nr. 162/17.12.2016; nr. 167/26.12.2016; nr.25/25.01.2017
si nr.32/01.02.2017 , eliberate de Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă O lt, Subunitatea Gardă nr.4
Osica de Sus ;
- anchetele sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor de către compartimentul de
asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ;
- prevederile H.C.L. nr.56/2015 privind acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor sau
persoanelor fizice , aflate în situaţie de necesitate ;
-prevederile art. 28 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;
în temeiul art.36(6),lit.”a”,pct.2 şi a art.45(l) coroborat cu a rt.ll5 (l) ,lit.b) din Legea
nr:215/2001(1) - Legea administraţiei publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSICA DE SUS ,
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l. Se aprobă încadrarea solicitărilor numiţilor: Gheorghe Elena-Gabriela din satul
Ostrov , Ciocan Georgeta din satul Osica de Sus Neamţu Ion din satul Tomeni si Preda Vicenţiu din
satul V lăduleni, în situaţia de necesitate .
J
Art.2. Suma va fi folosită pentru acoperirea unei părţi din costul materialelor şi a lucrărilor
de reparaţii .
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei pentru aducere la îndeplinire ,
petenţilor, precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul O lt.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
Consilier local, .
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar al comunei,

Nr.9/17 februarie 2017

NOTĂ:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru , din totalul de 13 consilieri
prezenţi.

