COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 29/2021
Privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30 iunie 2021, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de
11 consilieri in funcţie ;
Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l cons. Mihai-Gabriel ZAMFIR.;
Luând în dezbatere:
• Referatul de aprobare nr. 1880/23.06.2021 la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul
comunei privitor la necesitatea acordării unor ajutoare de urgenţă ;
• referatul nr. 1883/23.06.2021 al compartimentului de specialitate;
• raportul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2
Ţinând cont de raportul de avizare a proiectului de hotărâre sub aspectul
legalităţii întocmit de secretarul comunei înregistrat sub nr. 1882/23.06.2021 ;
în conformitate cu prevederile:
• art. 28 alin.(1) din Legea nr.416//2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
şi completările ulterioare,
• art.21.alin.2. lit. D din Legea NR.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice;
• art.129. alin.(1) si (2) lit.b şi d.,alin.(4) lit.a. alin(7). şit.b. din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare ;
în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.3. lit.a. din O.U.G.nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi
pentru

HOTĂRSTE:
Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 850 lei
persoanei singure Achim Măria din comuna Lădeşti, satul Chiriceşti, judeţul Vâlcea,
internată la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, în vederea acoperirii cheltuielilor
cu achiziţionarea de medicamente
Art.2. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 2.500 lei d-lui
Roşianu Nicolae, din comuna Lădeşti, satul Găgeni, judeţul Vâlcea, în vederea acoperirii în
parte a cheltuielilor ocazionate de decesul, transportul şi înhumarea persoanei singure
PITIGOI NICOLAE, persoană fără venituri, decedată la data de 10.01.2021 în Comuna
Lădeşti, cu ultim domciliu în Comuna Lădeşti, sat Păsculeşti.
Art.3. Primarul comunei va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Art.4. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta
hotărâre şi o va comunica Primarului comunei, Compartimentului contabilitate şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Vâlcea ;

