
- CONSILIUL LOCAL ALLINU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR. 23

Privitoare la:
acordarea din bugetul local al comunei Alunu a unui ajutor de urgen!6 numitei DrdganElena-

Veronica, CNP: 29807 29 18 I 096.

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta extraordinard din data de
22.12.2020, la care participd un numdr de 13 consilieri din numdrul total de 13 consilieri in
fimctie;

Av6nd in vedere hotdrdrea Consiliului Local Alunu, Judelul Vdlcea nr. I din
12-11.2020, prin care d-l Mudava Nichifor a fost ales preqedintele qedinlei pe o perioada de
trei luni;

Avdnd in vedere:
- cererea numitei Drdgan Elena-Veronica, din com. Alunu, satul Igoiu, nr.24, Bl. 84,

sc-D,et.l,ap.7, judelul Vdlcea, inregistratd sub nr. 15.126 din 18.12.2020, prin care solicitd
qiutor de urgenld in vederea acoperirii parfiale a costurilor privind inmormdntarea mamei sale,
Rifu.ti Maria, decedatd in data de 02.12.2020;

- referatul de aprobare inregistrat sub nr.15.226 din22.12.2020, intocmit de primarul
cmrurei Alunu, Jude{ul Vdlcea;

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

'udetul 
Valcea;

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de hotarare
imocmit de secretarul general al comunei;

In conformitate cu prevederile art.28, alin. (2) din Legea nr.41612001 privind venitul
rninim garantat; art. 4I din HG nr. 5012011 pentru aprobarea normelor metodologice de
ryliffie a prevederilor Legii nr. 416120011'

In temeiul arr. 196 alin. (1) lit. ,,a" din OUG nr. 5712019, privind Codul Administrativ,
cu modificnrile Ei completdrile ulterioare, adoptd urmatoarea:

HOTARARE

Art.l. Se aprobd acordarea din bugetul local al com. Alunu a unui ajutor de urgen{d
mmitei Dr6gan Elena-Veronica, in vederea acoperirii parfiale a costurilor privind
immmdntarea mamei sale Rdduji Maria, decedatd in data 02.12.2020, in limita sumei de
30fi) lei.

Art-2. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la indeplinire a
pn"ederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra modului de indepliniie.

Art.3 Prezenta hotarare se ya comunica: Institutiei Prefectului-Judelul Valcea,
primrului com. Alunu, compartimentului Contabilitate qi Inspecfie Fiscald qi doamnei
Drfigro Elena-Veronica.

Alunu la:
22.t2.2020

Contrasemneazd,
Secretar seneral.
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