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ROMANIA
JUDEIULCONSTANTA
COMUNA PEŞTERA

PRIMAR
D I S P 0 Z 1 I' I E

privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Doamna VRABIE NICOLETA, primarul comunei PEŞTERA, cu sediul în Comuna Peştera,
str.Izvorului, nr.25A, în calitate de şef al aparatului propriu de specialitate;

Având în vedere:
- cererea cu nr.6260/24.08.2022 a domnului Dobre Marin, CNP 1550623134026, domiciliat în

localitatea Peştera, str.Florilor, nr.68, jud.Constanţa, pentru procurarea de medicamente, în urma
diagnosticării cu “Cardiopatie ischemica, insuficienţă respiratorie acută”, fiind dependent de un aparat
de respiraţie si tratament permanent.

- referatul compartimentului de specialitate,
- ancheta socială efectuată la domiciliul domnului Dobre Marin; —=

„„
- art 28, alin 2 din Lg 416/2001 privind ajutorul social, coroborate cu art.41 -44, din Normelor

metodologice de aplicare a Legii 416/2001.
— HCL 20/2010 privind aprobarea metodologiei de acordare a unor ajutoare de urgenţă pentru

depaşirea situaţiei de criză care pot duce la marginalizare şi excluziune socială, modificate prin HCL
78/27.07.2011;

- dispoziţiile art.243, alin 1, lit a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările
şi completările ulterioare.

În temeiul art.154 alin 1, art 155, alin 1, lit a şi alin 2, lit c, art.196, alin 2, lit b, şi art.197, alinl,
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Dispun:

Art.l. — Se acordă ajutor de urgenţă în sumă de 100 lei domnului Dobre Marin, CNP
1550623134026, domiciliat în localitatea Peştera, str.Florilor, nr.68, jud.Constanţa, pentru procurarea
de medicamente, în urma diagnosticării cu “Cardiopatie ischemica, insuficienţă respiratorie acută”,
fiind dependent de un aparat de respiraţie si tratament permanent.

Art.2. — Drepturile stabilite la art.1 se ridică de beneficiar de la casieria primăriei. _

Art.3.- Documentele care stau la baza emiterii prezentei dispoziţii se pastrează la
compartimentul de specialitate.

Art.4 — Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează secretarul
general, împreună cu contabilul comunei.

Primar,
VRABIE NIC Peştera,24.08.2022
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