
 

HOTĂRÂREA Nr.6 
din  31 ianuarie 2017 

privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru Iovanovici Elisabeta, 

Socodor nr.129, judeţul Arad 

 

Consiliul Local al Comunei Socodor, întrunit în şedintă ordinară la data de 31.01.2017, 

Având în vedere, 

- cererea doamnei Iovanovici Elisabeta  prin care solicită acordarea unui ajutor de 

înmormântare, înregistrată la Comuna Socodor cu nr.175 din 25.01.2017;  

- expunerea de motive nr. 207/26.01.2017  privind  acordarea ajutorului de urgență; 

- referatul de specialitate  nr. 206/26.01.2017 ; 

- ancheta socială întocmită în acest sens de către compartimentul de asistenţă socială;  

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-  prevederile art.28 alin.(2) și alin.(5) din  Legea nr.416/2001  privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile art.41, art.42, art.43 și art.44 din H.G. nr. 50 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
    

- prevederile art. 36 alin (6)  litera (a) punctul 2 și punctul 8 din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în 

funcţie. 

În temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind  administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru  Iovanovici Elisabeta , în sumă de 

1.300 lei, pentru acoperirea partială a cheltuielilor necesare înmormântării pentru  Iovanovici 

Traian -fiu, decedat la data de 20.01.2017,  sumă ca va fi suportată din  bugetul local, 

cap.68.02, ”Asigurări și asistență socială”. 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate, doamnei 

Iovanovici Elisabeta , se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe 

pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Județul Arad, 

Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.  
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