
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA POIANA STAMPEI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind acordarea unui ajutor de urgenţă

Ing. Mezdrea Viluţ - primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;

Urmare cererii numitului Boca Grigore, înregistrată sub nr. 3190/05.04.2019;
Urmare referatului nr.3200/05.04.2019 întocmit de compartimentul de specialitate prin care 

propune acordarea unui ajutor de urgenţă;
Analizând ancheta socială şi documentele justificative depuse la dosar;
în conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor HGR nr.778/2013 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat;

în temeiul HCL nr. 6 din 23 ianuarie 2019, privind aprobarea măsurilor suplimentare şi cu 
specific local referitoare la acordarea ajutoarelor de urgenţă, în bani şi/sau în natură, din bugetul local, 
persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii deosebite (copii, bătrâni, persoane cu handicap, familii 
cu situaţie materială precară);

în temeiul art.63 alin. 5 lit.”a”, art.68 alin.l din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările si completările ulterioare;

D I S P U N :
A rt.l. - Se acordă un ajutor de urgenţă în sumă de 500 lei, persoanei BOCA GRIGORE,

CNP:

Art.2. -  Plata se va efectua din bugetul local conform prevederilor pentru anul 2019, în sumă de 
55.000 lei, buget aprobat de Trezoreria Suceava la data de 17.04.2019 sub nr. 60376, de la capitolul 
Asigurări şi Asistenţă Socială.

Art.3. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii revine compartimentului 
contabilitate şi asistenţă socială.
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