
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 70 
                                             DIN 28.05.2019 
 
    Privind  acordarea unui ajutor de urgență doamnei Secianschi Maria Olga domiciliată 
          în oraș Pecica, str.309, nr.1, pentru reabilitarea imobilului distrus de incendiu 
 
         Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28.05.2019. 
 
         Având în vedere: 
       -Expunerea de motive a domnului primar, Antal Petru, prin care arată oportunitatea acordării  
        unui ajutor de urgență doamnei Secianschi Maria Olga domiciliată în oraș Pecica, str.309, nr.1,  
        pentru reabilitarea imobilului distrus de incendiu, 
       - Referatul domnului arhitect șef, Negruț Dema Ovidiu privind necesarul de materiale pentru  
        lucrările de refacere a casei din strada 309, nr.1, orașul Pecica, jud. Arad, 
       -Raport nr. 27193/21.05.2019 al doamnei Săvulescu Diana, director executiv al Direcției de 
        Asistență Socială din cadrul U.A.T.Pecica, prin care propune acordarea unui ajutor de urgență 
        doamnei Secianschi Maria Olga domiciliată în oraș Pecica, str.309, nr.1, pentru reabilitarea 
        imobilului distrus de incendiu,  
       - Prevederile  art.28, alin.(2) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
         modificările și completările ulterioare,  
       -Prevederile art. 41 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
        prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
       -Procesul-verbal de intervenție nr.161/04.05.2019 al I.S.U.Arad, 
       -Cererea nr. 26347/14.05.2019 a doamnei Secianschi Maria Olga, prin care solicită sprijin  
        financiar în vederea reabilitării imobilului distrus de incendiu, 
       -Ancheta socială a Direcției de Asistență Socială Pecica privind necesitatea acordării unui ajutor 
        financiar, 
      - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 
      - Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 16 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,  republicată 
 
                                                                HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență doamnei Secianschi Maria Olga, domiciliată în 
oraș Pecica, str.309, nr.1, pentru reabilitarea imobilului distrus de incendiu, în valoare de 34.889,40 
lei.  
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Săvulescu Diana, 
director executiv al Direcției de Asistență Socială U.A.T.Pecica şi se comunică cu: 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Săvulescu Diana, director executiv al Direcției de Asistență Socială U.A.T.Pecica. 
            -Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica, doamna Dragoș Elisabeta. 
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