
CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR.69

Privitoare la: acordarea din bugetul local al comunei Alunu a unui ajutor de urgenfi d-
lui Miclescu lonuf-Citilinn

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinard din data de
27.09.2020, la care participd un numdr de 12 consilieri din numirul total de 13 consilieri in
functie;

Avdnd in vedere hotdrdrea Consiliului Local Alunu, Judetul Vdlcea nr. 46 din
25.06.2A20, prin care d-l Manea Dumitru a fost ales pregedintele qedinlei pe o perioada de tei
luni;

Avdnd in vedere:
- cererea domnului Miclescu Ionuf-C[tdlin, din com. Alunu, satul Colteqti, judeful

Vdlcea, inregistrat6 sub w.9925 din 04.08.2020, prin care solicitd ajutor de urgen{d in vederea
acoperirii parliale a costurilor privind inmormdntarea tatilui siu, Miclescu Traian, decedat in
data de 30 iulie 2020;

- referatul de aprobare inregistrat sub nr.10.434 din 18.08.2020, intocmit de primarul
comunei Alunu, Jude{ul Vdlcea;

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

Tinand searna de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de hotarare
intocmit de secretarul general al comunei;

In conformitate cu prevederile art. 28, alin. (2) din Legea rc. 416/2A01 privind venitul
minim garantat; afi. 4l din HG nr. 50/201I pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.4l6/200t;

In temeiul a*. 196 alin. (l) lit. ,,a" din OUG w. 57/2A19, privind Codul Administrativ,
cu un numdr de 1l voturi pentru;i I ablinere, adopti urmatoarea:

HOTARARE

Art.l. Se aprobi acordarea din bugetul local al com. Alunu a unui ajutor de urgen{d
domnului Miclescu Ionu{-Citdlin, in vederea acoperirii parfiale a costuriloi privind
inmormintarea tatdlui siu Miclescu Traian, decedat in data 30.A7.2020, in limita sumei de
500 lei.

Art.z. 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-Jude}ul Valcea,
primarului com. Alunu, compartimentului Contabilitate qi Inspecfie Fiscali gi domnului
Miclescu Ionuf-Cdt61in.

Alunu la:
27.08.2020
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