
CGsSILIUL LOCAL ALUT{U
JLDETTL VALCEA

' HoTARAREA NR. 56

Pri.. imare la:
acordar,ea din
Sicalae loana,

local al comunei Alunu a

din com.
\-Slcea.

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinar6 dirl data de

:9.07.10?0,, la care participd un numdr de 13 consiiieri locali, din numdrul total de

13 consilieri in funcfie;
Avind in vedere Hotirirea Consiliului Lceal Alunu nr, 46125,06.2020, prin

care domnul Manea Dumitru a fost ales pregedinteie qedinlei pe o perioadd de trei
luni;

Av$nd in vedere:
- cererea numitului Nicolae Gheorghe din comuna Alunu, satul Colteqti,,

Judeiul V&icea, inregislratd sub nr. 8902 din 29.06,2020, prin care solicitd ajutor de

urgenl6, pentru solia sa l{icolae loana" in vederea procuririi tratamenfului
medicamentos;

- ref,eratul de aprobare inregistrat sub nr. 9610122.01.202,A, intocmit de

primarul comunei Alunu, Judelul Vdlcea;
Avand in yedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

Lseal Alunu, Judetul Valcea;
Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de

Lrourare intocmit de secretarul general al comunei;
In conformitate cu prevederiie art. ?8, alin. (2) din Legea nr. 416120Al

prir"ind venitul rn*inim garantat ; art, 41 din HG nr. 5A12011 pentru aprobarea
nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416,2001 ;

In temeiul art. 196, alin. {1), lit. a) din OUG nr. 57DAl9, privind Codul
-{dministrativ, cu un numdr de 12 voturi pentru gi o ablinere, adoptb urmatoarea:

HOTARARE
Art.1. Se aprobd acordarea din bugetul local al ccm, Alunu, Judetul Ydlcea a

ilnui a.!utor de urgen{6 numitei Nicolae loana din com. Alunu, satul Colteqti, Judelul
f ilcea, in vederea procur6rii tratamentului medicamentos, in limita sumei de 10.000
lei.

Art.?, Primarul somunei Alunu Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
:ndeplinire a prevederiior prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
:::sdr"llui de indeplinire.

Art.3 Prezenta hotarare se v& comuni,ca: Instituliei Prefectului-Judeful Valcea,
:drnarului com"Alunu, Compartimentului Contabilitate qi Inspeclie Fiscal6 pi

:irmitei \icolae loana-
Alunu,la:
29.A:l .2,020

te de qedin{6, Contrasemneazd"
Secretar generatr,

Boeansiu Luminita9\/

flJ-

unui ajutor de urgenld numitei
Alunu, satul Coitegti, Judelul

umrtru


