
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 136 
                                                Din  22 IULIE  2020 
 
            Privind  acordarea unui ajutor de urgență doamnei JIANU VIOARA domiciliată 
          în oraș Pecica, str.323, nr.11, 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: 
       -Inițiativa domnului primar, Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 30956 din  
        22.07.2020,  
       - Referatul domnului inspector Tatt Sergiu Cosmin-Serviciul Registrul Agricol și cadastru,  
         privind evaluarea estimativă a costurilor lucrărilor de refacere a imobilului din strada nr. 323, 
         nr.11, oraș Pecica, județul Arad, 
       -Raportul  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 Jianu Vioara, 
        domiciliată în oraș Pecica, str.323, nr.11, 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.186/16.05.2020 al I.S.U.Arad, 
       -Cererea nr.30760/21.07.2020  a doamnei Jianu Vioara, 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 al orașului Pecica, 
       -Votul „pentru” a 17  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17 consilieri.   
       - In temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a) și 139, alin.(1) și art.196, alin.(1),  
         lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 
   
                                                                HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență doamnei Jianu Vioara, domiciliată în oraș Pecica, 
str.323, nr.11, pentru reabilitarea imobilului distrus de incendiu, în valoare de 36.331,76 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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