HOTARARE
privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ungureanu Viorel
Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a domnului primar Moise Dorin Romica inregistrata
sub numarul 297/17.01.2020
- Referatul de specialitate intocmit de doamna Corbu Marilena referent in
cadrul compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara inregistrat
sub numarul 298/17.01.2020
- Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si
privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului
si comert inregistrat sub numarul 299/17.01.2020
- Cererea domnului Ungureanu Viorel inregistrata sub numarul
64/7.01.2020
- Certificatul de deces al sotiei Ungureanu Simona Lacramioara numarul
6344/30.12.2019
- prevederile art.11 lit.c din Legea nr.292/2011 privind asistenta sociala.
În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 139 alin.(1) și
art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.UG. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei domnului
Ungureanu Viorel domiciliat in comuna Movila Banului, sat Limpezis, judetul
Buzau.
Art.2 Ajutorul de urgenta va fi acordat din bugetul local al comunei Movila
Banului, judetul Buzau ca urmare a decesului sotiei Ungureanu Simona
Lacramioara.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza
doamna Lazar Camelia inspector in cadrul compartimentului contabilitate,
impozite si taxe si achizitii publice de la nivelul comunei Movila Banului.

Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica de catre secretarul
general prin afisarea pe site-ul propriul al primariei la adresa
www.comunamovilabanului.ro
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Movila Banului, 31.01.2020
Presedinte de Sedinta,
Trifan Daniela

Contrasemneaza,
Secretar general,
Ionita Alexandru Florin

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Movila Banului în
ședința ordinară din data de 31.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 8 voturi ”pentru” , 0
”abținere” și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 8 consilieri în funcție și 8 consilieri
prezenți la ședință.

