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ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PEŞTERA

PRIMAR

D I S P 0 Z I I“ I E
privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Primarul comunei Peştera, doamna Nicoleta Vrabie, cu sediul în comuna Peştera, str. Izvorului,
nr.25A, judeţul Constanţa, în calitate de şef al aparatului de specialitate, avand în vedere:

.

- cererea doamnei Istrate Gabriela, CNP 2690926044475, domiciliată în comuna Peştera, sat Izvoru
Mare, str.Viişoarei, nr.32, judetul Constanta, prin care solicită acordarea unui ajutor de urgenţă pentru
procurarea de medicamente prescrise lunar, fiind diagnisticată cu HTA, cardiopatie ischemică.

— referatul compartimentului de specialitate.
- dispozitiile art.28 alin 2 din Legea 416/2001, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborate

cu art41 42, 43, 44, 46, 47, 48 din H.G 50/2011, din Normele de aplicare a Legii 416/2001, cu
modificările si completările ulterioare. a»

- dispozitiile art. 11, art. 15, art. 16, art. 129 din Legea292/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare.

- dispoziţiile HCL nr.78/27.07.2011, privind modifcarea anexei la HCL 20/2010 pentru aprobarea
metodologiei de acordare a unor ajutoare de urgentă pentru depasirea situatiei de criza care pot duce la
marginalizare şi excluziune socială.

- dispozitiile art.243 alin.], lit.a din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările şi
completările ulterioare.

,

In temeiul art. 154 alin 1, art 155, alin 1, lit a şi alin 2, lit c, art196, alin(2), lit b) si art.197, alin (1) din
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

DISPUN:
Art.1 - Se acordă ajutor de urgenţă în sumă de 120 lei doamnei Istrate Gabriela cu CNP

2690926044475, domiciliată în comuna Peştera, sat Izvoru Mare, str.Viişoarei, nr.32, judetul Constanţa,
în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate şi a depaşirii situaţiei de criză.

Art.2 - Drepturile stabilite la art.1 se ridică de catre beneficiar de la casieria primăriei.
Art.3 - Documentaţia care a stat la baza emiterii prezentei dispoziţii se păstrează la compartimentul

de specialitate.
Art.4 - Secretarul general al comunei împreună cu contabilul comunei, se însărcinează cu aducerea

la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii.
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