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DISPOZIŢIA NR. 88
Din 1.09.2019
Privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei dlui Szabo Attila

Primarul comunei Băiuţ;
Având în vedere dosarul depus de d-1 Szabo Attila domiciliat în comuna Băiuţ sat Strîmbu
Băiuţ nr. 2, prin care acesta solicită acordarea unui ajutor de urgenţă;
Având în vedere ancheta socială efectuată la domiciliul familiei d-lui Szabo Attila şi
Procesul verbal de intervenţie nr. 83/16.07.2021 al Pichetului de pompieri Tîrgu Lăpuş din care
rezultă că în urma incendiului din data de 16.07.2021 locuinţa familiei a ars, fiind distrusă în
proporţie de 85%;
Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
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;
In 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. 155 alin. 1 lit. ”d”, alin. 5 lit. ”c”, alin. 1 lit ”e” şi art. 196 alin. 1 lit. ”b” din
O.U. nr. 57/2019 privind codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE

Art.l Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 10.000 de lei familiei d-lui
Szabo Attila, domiciliat în comuna Băiuţ, localitatea Strîmbu Băiuţ, nr. 2 pentru procurarea de
materiale necesare refacerii locuinţei care a fost distrusă în incendiul din data de 16.07.2021.
Art. 2 Dl Szabo Attila are obligaţia de a justifica cu copii după facturi sau bonuri fiscale
relevante întreaga sumă primită ca ajutor de urgenţă, în caz contrar suma urmând a fi recuperată în
conformitate cu prevederile legale.
Art. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către Biroul
contabilitate-administrativ şi compartimentul asistenţă socială din cadrul Primăriei Băiuţ.
Art.4 Prezenta dispoziţie se comunică:
Prefectului judeţului Maramureş

