ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCALAL ORA^ULUI OVIDIU
Str. Sandtatii Nr.7. cod postal 905900
Tel:0241/255.340,0722/340.788. Fax: 0241/255.341

c-mail: primariaovidiuw gmail.com
www.primariaovidiu.ro

HOTARAREA NR.80/24.06.2021

Privind alocarea unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta,
în luna iunie 2021

Consiliul Local al orasului Ovidiu întrunit în _edin
Avand in vedere
Proiectul de hotráre

extraordinara in data de 24.06.2021,

nr.14411/22.06.2021 initiat de Primarul orasului Ovidiu i aprobat de membríi

Consiliului Local Ovidiu
Referatul de aprobare nr.14409/22.06.2021 al domnului Scupra George, Primarul Orasului Ovidiu;

Raportul de specialitate
Primriei

nr.

14410/22.06.2021 al Directiei Publice de Asistenta Sociala, din cadrul

Ora_ului Ovidiu;

Ancheta sociala nr.R:13717/16.06.2021 efectuata de catre Directia Publica de Asistenta Sociala

ovidiu, in uma cererii nr. 13717/14.06.2021 formulata de doamna Spiridon Mihaela;

Tinand cont de:
Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;
Avizul favorabil nr.14769/24.06.2021 al Comisiei

nr.4 Programe de dezvoltare economico

Consiliului Local
-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat din cadrul

Ovidiu
Avizul favorabil nr.14768/24.06.2021 al Comisiei nr.3 Invatamant, sanatate, cultura, muncasi

protectie sociala,

activitati sportive si de agrement din cadrul Consiliului Local

Ovidiu;

In conformitate cu prevederile:
HCL 98/30.08.2019

care

reglementeaza aprobarea

criteriilor si

metodologiei

de acordare

a

ajutoarelor de urgenta;
art.28 dinlegea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
art. 41-48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea
venitul minim garantat, cu modificrilé _icompletrile ulterioare;

Legii nr.416/2001 privind
art.9, art.15 alin. (3), art.129 i

art.132 din

Legea nr. 292/201lasistenteí sociale:/

WWO

*

a r t . 24 din Legea nr.1 16/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizrii

sociale;

art.129 alin.(2) lit."d"'si alin.(7) lit."b" din OUG nr.57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
art. 129 alin (1) si alin (4) lit."a" O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In

temeiul art.196 alin (1) lit."a" coroborat cu art.139 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57

din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ:

HOTR
Art.1 Se aproba acordarea unui ajutor financiar de urgenta doamnei SPIRIDON MIHAELA, cu

domiciliul in orasul Ovidiu, str.Mugurel, nr.2, judetul Constanta, pentru fiul sau, SPIRIDON GEORGE
ALEXANDRU, diagnosticat cu sindromul WPW (Wolf-Parkinson-White), conform scrisoare medicala
din 21.05.2021, in scopul acoperirii unor cheltuieli cu investigatii medicale de urgenta, interventi

chirurgicale complexe si achizitionarii tratamentului medicamentos necesar, in suma de 8000 lei, conform

pct.14 din anexei nr.I la HCL nr.98/30.08.2019 care reglementeaza conditiile si criteriile de acordare a

ajutoarelor de urgenta
Art.2 In aplicarea prevederilor articolelor prezentei hotrâri,

se vor aloca sumele necesare în acest sens

din bugetul local al ora_ului Ovidiu.

Art.3 Directia Publica de Asistenta Sociala Ovidiu va verifica punerea in aplicarea prezentei hotarari si
va urmari corecta utilizare a sumelor de bani aprobate, cu respectarea scopului in care acestea au fost

aprobate.
Secretarul ora_ului va comunica prezenta hotärâre Institu iei

Prefectului - jude ul

Constan a

si

tuturor celorlalti factori interesati, în termen legal.

Prezenta hotdrâre se aproba cu 12 voturi,pentru"si 3,abtineri" de catre cei 15 consilieri locali prezenti

din totalul de 17 consilieri locali alesiin functie.
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