
CONSILIUL LOCAL ALLNU
JUDETUL VALCEA

HoTARAREA NR. 2s

Privitoare la:
acordarea din bugetul local al comunei Alunu a unui ajutor de urgenld d-lui Burtea
Alexandru .

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinard din data de
19.04.2019, la care participd un numdr de 13 consilieri din numdrul total de 13

consilieri in funqie;
Avdnd in vedere hotdrdrea Consiliului Local"',Al[nu, Judelul Vdlcea nr.

16106.03.2019, prin care d-na Bumbar Denisa-plaria a fost aleasd preqedintele
gedinlei pe o perioada de trei luni;

Av6nd in vedere:
- cererea domnului Burtea
Alunu, satul

i .' . . .: :

i ..

Alexandru ,bNP' '1660220382740, din com.
'.:- .,

Ilaciu, Jude{ul Vdlcea, inregistratd sub nr.2774112.03.2019, prin care solicitd ajutor
de urgen!6 in vederea acoperirii parfiale a costurilor privind executarea lucrdrilor de
reconstruire ce rxrneazd, a fi executate, ca urrnare a incendiului din data de
31.r2.2018;

- procesul-verbal de intervenlie nr. 221208131.12.2018 al I.S.U "General
Magheru" al Judefului V6lcea, Garda de Intervenlie Grddiqtea;

- expunerea de motive inregistratd sub nr. 4412111.04.2019, intocmitd de
primarul comunei Alunu, Judelul V6lcea;

Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de
hotarare intocmit de secretarul comunei;

In conformitate cu prevederile art. 28, aIin. (2) din Legea nr. 41612001
privind venitul minim garantat; art. 4l din HG nr. 50l2OI1 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 41612001 ; art.36, alin.
(6), lit. ( a ), pct. 2 din Legea nr. 21512001 privind administralia publici locald,
republicatd;

In temeiul art. 45 alin.(l) din Legea nr. 21512001 privind administratia
publica locala,cu un numdr de 12 voturi qi o ablinere, adoptd urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Se aprobd acordarea din bugetul local al com. Alunu a unui ajutor de
urgentd domnului Burtea Alexandru, in vederea acoperirii pa(iale a costurilor
privind executarea lucrdrilor de reconstruire ce urrneazd a fi, executate, ca uffnare a
incendiului din data de 31.12.2018 , in limita sumei de 15.000 lei.



Art.2. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea. va asigura aduperea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Cons${$ul Local asupra
modului de indeplinire.

Art.3 keznntahotarjre se va comunica: Instituliei PrefectululJudetul Valcea,
primarului com. Alunu qi domnului Burtea Alexandru.

Alunu la:
t9.04.2019

Preqedinte de gedin!6, Contasemneazd,
Secretar,

Boeangiu Luminila
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