U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA NR. 133
(cu privire la aprobarea: ”acordării unui ajutor de urgență material în sumă totală de 3161 lei, numitei Munteanu Carmen, domiciliată
în sat Tomești, str. Valea Lupului nr. 8, comuna Tomești, județul Iași, în vederea refacerii parțiale a locuinței distruse în urma unui incendiu”)

Consiliul local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-cererea cu nr. 15530 din 12.11.2020, formulată de Munteanu Carmen, domiciliată în sat
Tomești, Str. Valea Lupului nr. 8, Comuna Tomești, Județul Iași, prin care solicită un ajutor de
urgență, urmare incendiului care i-a distrus locuința;
-ancheta socială cu nr. 15530 din 12.11.2020, întocmită de compartimentul de asistență
socială din cadrul Primăriei Comunei Tomești, pentru solicitarea ajutorului de urgență;
-referatul de specialitate înregistrat sub numărul 15927 din 19.11.2020, întocmit în acest sens
de inspectorul cu atribuţiile specifice contabilului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Tomești, doamna Șerban Cleopatra Mihaela, pentru acordarea ajutorului de urgență
menționat mai sus;
-proiectul de hotărâre cu nr. 15926 din 19.11.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomeşti,
Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea: ”acordării unui ajutor de urgență
material în sumă totală de 3161 lei, numitei Munteanu Carmen, domiciliată în Sat Tomești, Str.
Valea Lupului nr. 8, Comuna Tomești, Județul Iași, în vederea refacerii parțiale a locuinței
distruse în urma unui incendiu”;
-avizele favorabile cu nr. 16141 din 26.11.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: art. 15 și 16 din Legea nr. 292/2011 a
asistenței sociale; art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare; art. 41 și 42 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 5 din 06 ianuarie 2020, a bugetului de stat pe anul
2020; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi art. 49 alin. 10 din O.U.G. nr. 63/2011 dată pentru modificarea Legii nr. 273/2006; Legea
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 82/1991 a
contabilităţii, republicată;
Ca urmare a competențelor stabilite prin art. 129 alin. (2) lit. (b) și (d), alin. (4) lit. (a) și
alin. (7) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. 3 lit. (a) și ale art. 196 alin. 1 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență material în sumă totală de 3161 lei, numitei
Munteanu Carmen, domiciliată în sat Tomești, str. Valea Lupului nr. 8, comuna Tomești, județul Iași,
în vederea refacerii parțiale a locuinței distruse în urma unui incendiu.
Art. 2 Primarul comunei Tomeşti, compartimentul de asistență socială şi contabilul
primăriei, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Copii de pe prezenta se vor comunica: Primarului comunei Tomești, Instituţiei
Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate, compartimentului de asistență socială,
contabilului Primăriei Tomești, doamnei Munteanu Carmen.
Adoptată azi: 26.11.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, Ionel Craus

Secretar general comună
Gabriel Mancaș

