ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA POARTA ALBA
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A Nr. 4
privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Hălăciugă Anamaria
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016;
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul
Compartimentului de specialitate , avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al
secretarului comunei ;
Ţinând cont de Certificatul de încadrare într-un grad de handicap nr. D2295/10.12.2015
eliberat de Consiliul Judeţean Constanţa – Comisia pentru Protecţia Copilului, ancheta socială
privind acordarea unui ajutor de urgenţă întocmită de compartimentul de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 28, alin.1 din Legea nr. 416/2001, privind ajutorul
social, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36, alin. 6, lit. „a” , pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificarile şi completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de 4.000 lei doamnei
HĂLĂCIUGĂ ANAMARIA domiciliată în comuna Poarta Albă, str. Carierei, nr. 9, judeţul
Constanţa.
Art.2 Ajutorul prevăzut la art. 1 va fi folosit în vederea decontării cheltuielilor de transport
la Centrul de zi pentru Copii cu Autism Constanţa frecventat de fiica sa Hălăciugă Denisa
încadrată în gradul de handicap grav cu asistent personal .
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituției Prefectului – Județul
Constanța, compartimentului contabilitate, buget- finanțe, compartimentului asistență social,
autorităţilor şi persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin
afişare.
Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă” , 0 abţineri, din totalul de 13 voturi exprimate.
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