ROMANIA
JUDEŢUL S I B I U
COMUNA BRUIU
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 8
privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Negru Constantin, domiciliat in
sat Bruiu, nr. 85, comuna Bruiu, judeţul Sibiu
Primarul comunei Bruiu,
Având in vedere :
- Cererea nr. 145/21.01.2016 a domnului Negru Constantin, domiciliat in comuna
Bruiu, sat Bruiu, nr. 85, judeţul Sibiu prin care solicita acordarea unui ajutor de urgenta
necesar acoperirii unor cheltuieli cu tratamentul postoperator al soţiei Negru Daniela, cerere
analizata in şedinţa Consiliului Local al Comunei Bruiu din data de 29.01.2016
Ancheta sociala din data de 25.01.2016 intocmita de către persoana cu atribuţii de
asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bruiu ;
Hotararea Consiliului Local al Comunei Bruiu nr. 51/26.11.2014 privind
acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in situaţii deosebite;
In conformitate cu prevederile art.28 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, art. 41 si 42 din Hotararea
nr.50/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001, cu modificările si completările ulterioare
In temeiul dispoziţiilor art.63, alin.(l) lit.d” raportat la alin.5, lit.”c” coroborat cu
art.36, alin.(6) lit.”a”, ale art.68, alin.(l) si art.115, alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.l. Se acorda un ajutor de urgenta in cuantum de 500 lei, domnului Negru
Constantin, avand CNP , domiciliat in comuna Bruiu, sat Bruiu, nr. 85,
judeţul Sibiu, necesar acoperirii unor cheltuieli cu tratamentul postoperator al soţiei Negru
Daniela.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se insarcineaza inspectorul
contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bruiu.
Emisa in Bruiu la data de 12 februarie 2016.
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