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HOTARAREA NR. 85/29.07.2021 Privind alocarea unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, 
în luna iulic 2021 

Consiliul Local al orasului Ovidiu întrunit în gedint� ordinara in data de 29.07.2021, 
Avand in vedere: 

Referatul de aprobare nr. 17339/21.07.2021 al domnului Scupra George. Primarul Orasului Ovidiu, 
Kaportul de specialitate nr. 17340/21.07.2021 al Directiei Publice de Asistenta Sociala, din cadrul 
Prim�riei Ora_ului Ovidiu

Ancheta sociala nr.R:16105/13.07.2021 efectuata de catre Directia Publica de Asistenta Sociala 
Ovidiu, in urma cererii nr.16105/07.07.2021 formulata de domnul Biziiac Anghelu_: 

Tinand cont de 

Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu; 
Avizul comislor de specialitate ale 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 din legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 
art. 4 1-48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare: 

art.9, art.15 alin. (3), art. 129 _i art. 132 din Legea nr. 292/2011 asisten�ei sociale: 

art. 24 din Legea nr.1 16/2002 privind prevenirea si combaterea marginaliz�rii 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 Coduladministrativ 

în 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:
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1Se aproba acordarea unui ajutor financiar de urgenta domnului BiziIAC ANGHELUS, cu 
Art. 

miciliul in orasul 

ALEXANDRA, diagnosticat cu Tetrapareza spastica, boula neuro motor-scleroza laterala

Ovidiu, str.Mugurel, nr.37, judetul Constanta, pentru fiica sa. CIOBOTARU 
domi 

BIANG 

conform scrisoare medicala 3053 din 05.07.2021, in scopul acoperirii unor cheltuieli cu 

niotrofica, conform 

medicale de urgenta, interventii chirurgicale complexe si achizitionarii tratamentului investigat 

ecesar, in suma de 8000 lei, conform pet. 14 din anexa nr.I la HCL nr.98/30.08.2019 care 

medicamentos necesar, 

iteriile de acordare a ajutoarelor de urgenta reglementeaza conditiil 

rilor articolelor prezentei hotärâri, se vor aloca sumele necesare in acest sens Art.2 in aplicarea 
prevederil 

din bugetul 
local al ora_ului Ovidiu.

Art.3 Directia Publica de Asistenta Sociala Ovidiu va verifica periodic punerea in aplicare a prezentei 

carecta utilizare a sumelor de bani aprobate, cu respectarea scopului in care acestea au 
hotarari si va urmari corecta ulilizare a sumelor de han: 

fost aprobate

Secretarul orasului va comunica prezenta holar�re Institu�iei Prefectului - judetul Constanta si 

tuturor celorlalti factori interesati, în termen legal. 

Prezenta hot�râre se aproba cu 16 voturi »pentru" de catre cei I6 consilieri locali prezenti din totalul 

de 17 consilieri locali alesi in functie.
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