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Privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Nicoleta Vrabie, primarul comunei PESTERA, cu sediul în Comuna Peştera,str.Izvorului, nr.25A, în calitate de şef al aparatului propriu de specialitate;Având în vedere:
- cererea doamnei CARACOSTEAANGELICA, CNP 2490313134028, domiciliată înlocalitatea Ivrinezu Mic, str.Şcolii, nr.2, comuna Peştera, judeţul Constanţa, înregistratăsub nr. 1739/ 1 1.03.202 1 prin care solicită acordarea unui ajutor de urgenţă in vedereaefectuării analizelor de specialitate şi tratament fiind diagnosticată cu „Colon iritabil,litiază renală stg, gastroduodenită, gonartrozăbilaterală, discopatie lombarăÎ cardiop'â-tieischemică cronică, angină pectorală de efort, ulcer gastric în antecedente”.
— referatul compartimentului de specialitate,
- ancheta socială efectuata la domiciliul dnei CaracosteaAngelica;
— art 28, alin 1—2,5 din Lg 416/2001 privind ajutorul social, coroborate cu art.4 1—44, din HG 50/ 19.01.201 1 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii4 1 6/200 1.
— HCL 20/2010 privind aprobarea metodologiei de acordare a unor ajutoare deurgentă pentru depasirea situatiei de criza care pot duce la marginalizare şi excluziunesocială.
— dispoziţiile art.243, alin 1, lit a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;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 57/20 19 privind Codul administrativ,

Dispun:

Art. 1. — Se acordă ajutor de urgentă în sumă de 188 LEI doamnei CARACOSTEAANGELICA, CNP 2490313134028, domiciliată în localitatea Ivrinezu Mic, str.Şcolii, nr.2,comuna Peştera, judeţul Constanta, pentru efectuarea tratament, fiind diagnosticată cu„Colon iritabil, litiază renală stg, gastroduodenită, gonartroză bilaterală, discopatielombară, cardiopatie ischemică cronică, angină pectorală de efort, ulcer gastric înantecedente”.
Art.2. — Drepturile stabilite la art. 1 se ridică de beneficiar de la casieria primăriei.Art.3.— Documentele care stau la baza emiterii prezentei dispozitii se pastrează lacompartimentele de specialitate.
Art.4 — Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcineazăsecretarul şi contabilul comunei.
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Contrasemnează,
Secretar general,
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