
CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR.36

Privitoare la: acordarea din bugetul local al comunei Alunu a unui ajutor
de urgenfi dJui Pitrulescu Gheorghe

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinard din
data de 28.05.2019,1a care participi un numdr de 13 consilieri din num5rul total
de 13 consilieri in funclie;

Avdnd in vedere hotdrArea Consiliului Local Alunu, Judelul V6lcea nr.
16106.03.2019, prin care d-na Bumbar Denisa-Maria a fost aleasd preqedintele
qedin{ei pe o perioada de tei luni;

Avdnd in vedere:
- cererea domnului Pdtrulescu Gheorghe ,CNP: 1640615386349, din

com. Alunu, satul Roqia, JudeJul Vdlcea, inregistratd sub nr.5800/16.05.2019,
prin care solicitd ajutor de urgenld in vederea acoperirii pa(iale a costurilor
privind executarea lucrdrilor de rec'onstruire a locuilei ce urmeazd afi ex,ecutate,

ca urrnare a incendiului din data de 22.04.2019;
- procesul-verbal de intervenlie nr. 820795122.04.2,019 aI lo5rU

Magheru" al Judelului V6lcea, Gardade Intervenlie Grddi$*; ' ,'
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- expunerea de motive inregistrati sub nr. /16.05.2QJ2, ,iinhpriritd de
primarul Comunei Alunu, Judelul Vdlcea; -"- ' ' 
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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. 41 din HG nr. 5012011 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii tx. 41612001 ; art. 36,
alin. (6), lit. < a >, pct. 2 din Legea nr. 21512001 privind administra{ia publicd
local6, republicatS;

In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 2I51200I privind administratia
publica locala, cu un numir de 13 voturi pentru, adoptS urmatoarea:
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Art.l. Se aprobi acordarea din bugetul local al com. Alunu a unui ajutor
de urgen{6 domnului Pitrulescu Gheorghe, in vederea acoperirii parfiale a
costurilor privind executarea lucrdrilor de reconstruire a locuinlei ce urmeazd a
fi executate, ca urlnare a incendiului din data de 22.04.2019, in limita sumei de
20.000 lei.

4rt.2. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

Art.3 Prezenta hotarare se va comunica: Institu{iei Prefectului-Judelul
Valcea, primarului com. Alunu gi domnului Pdtrulescu Gheorghe..

Alunu la:
28.05.2019

Preqedinte de qedinfi, Contrasemneazd,,
p. Secretar,

insp. Daju Iulia/Daniela
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