ROMANIA
JUDETUL GALATI
PRIMARIA Oancea
DISPOZITIA
Nr. 80 din 20.04.2021
privind acordarea dreptului la ajutorul de urgență
dnei Ilie Constanța , CNP 2520315174891
cu domiciliul in Oancea, str. Croitorilor nr. 4, comuna Oancea, judetul GALATI
Chiriloaie Victor - Primarul localitatii Oancea, Judetul GALATI
Avand in vedere :
- Prevederile art. 28 alin (2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioară;
- Prevederile art.41, 42, 43,44 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a pevederilor legii 416/2001 privind venitul
minim garantat;
- Pevederile HCL nr. 16 din 27 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de
acordare a ajutoarelor de urgență;
- Cererea depusa de dna ILIE CONSTANȚA, inregistrata sub nr. 1157 din 20.04.2021
domiciliată în comuna Oancea prin care solicită ajutor financiar necesar pentru acoperirea unor
cheltuieli de înmormântare a fiului Ilie Ionel, persoană singură beneficiară de ajutor social,
Certificat de deces seria D.10 nr. 921972 din 16 aprilie 2021
- referatul Compartimentului de Asistență Socială nr. 1160 din 20.04.2021 prin care se
propune acordarea unui ajutor de urgență dnei Ilie Constanța precum și documentele anexate la
cererea de acordare a ajutorului de inmormântare;
In temeiul art 155, art 196 alin (1), lit b), art 197 alin (4), art 199 alin (1) si (2), art 243 alin (1)
lit a) si e) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
DISPUN:
Art 1 Se acorda dnei Ilie Constanța , CNP 2520315174891, cu domiciliul in Oancea, str.
Croitorilor nr. 4, localitatea Oancea, judetul GALATI în calitate de mamă a defunctului Ilie Ionel, CNP
1770627174914 - persoană singură beneficiară de venit minim garantat (VMG) un ajutor de urgență
în cuantum de 1000 lei pentru achitarea parțială a costurilor de înmormântare.
Art. 2 Cuantumul ajutorului de urgență va fi plătit în numerar la casieria primăriei Oancea.
Art. 3 Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de compartimentul financiar –
contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 Secretarul genaral al comunei Oancea va asigura comunicarea prezentei dispoziții
persoanelor interesate, prefectului județului Galați în vederea exercitării controlului de legalitate.
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