ROMANA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAIUT
PRIMAR :

DISPOZIŢIA NR. 45
Din 30.01.2019
Privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei dlui Moldovan Ioan

Primarul comunei Băiuţ;
Având în vedere cererea d-lui Moldovan Ioan domiciliat în comuna Băiuţ sat Băiuţ nr.
, beneficiar de ajutor soocial prin care solicită acordarea unui ajutor de urgenţă;
Având în vedere ancheta socială efectuată Ia domiciliul familiei d-lui Moldovan Ioan din
care rezultă că familia întâmpină dificultăţi financiare motiv pentru care nu poate fi asigurată
hrana celor 6 copii;
Având în vedere prevederile H.C.L. Băiuţ nr. 42/15.11.2018 privind aprobarea
regulamentului cadru pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor sau persoanelor singure
aflate în situaţii deosebite;
Iri baza prevederilor art. 28 alin. (2), (3) si (5) din Legea nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat, cu modificările si completările ulterioare ca şi a prevederilor art. .41, art. 43 si
art. 44 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 63 alin. 1 lit. ”d” şi alin. 5 lit. ”c” şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE

Art.l Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 300 de lei familiei d-lui
Moldovan Ioan, domiciliat în comuna Băiuţ, localitatea Băiuţ, nr.
pentru asigurarea
cheltuielilor de întreţinere a familiei.
Art. 2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către Biroul
contabilitate-administrativ şi compartimentul asistenţă socială din cadrul Primăriei Băiuţ.
Art.3 Prezenta dispoziţie se comunică:
Prefectului judeţului Maramureş
Biroului contabilitate-administrativ din cadrul Primăriei Băiuţ
Compartimentului asistenţă socială din cadrul Primăriei Băiuţ
Familiei d-lui Moldovan Ioan care poate ataca prezenta dispoziţie, pe calea
contenciosului administrativ în termen de 30 de zile de la primire la emitentul actului
Dosar

