
JUDETUL VILCEA 

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr. 34 

 
                             Cu privire la:  acordare ajutor de urgenta. 

  

Consiliul local al comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 04.10.2021, la 

care participa un nr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dl. Catanoiu Ion; 

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Ionesti insotit de 
referatul de aprobare al primarului nr. 5638 din 28.09.2021 precum si referatul comun al 

compartimentului de asistenta sociala inregistrat sub nr. 5637 din 28.09.2021 prin care se propune 

acordarea unui ajutor de urgenta numitului Pantuca Eduard Nicolas in vederea acoperirii unor 

cheltuieli de natura medicala si asigurarea de tratament, efectuate cu ocazia interventiei medicale 

de refacere a vederii optime la nivelul ochiului drept, conform documentelor medicale; 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate 

inregistrat sub numarul 5639 din 28.09.2021, raportul comisiei pentru programe de dezvoltare 

economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr. 5709 din 04.10.2021, 
precum si raportul de avizare al secretarului comunei inregistrat sub nr. 5640 din 28.09.2021; 

Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea 52/2003 privind transparenta decizionala 

cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ ; 

In conformitate cu prevederile art. 41 si urm. din HG 50/2011 privind normele 

metodologice de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat si ale art. 129 alin. (2) 

lit. d), alin (7) lit. c) din OUG 57/2019 cu privire la Codul Administrativ; 

In temeiul art. 139, alin. 1 si art 196 din OUG 57/2019 cu privire la Codul Administrativ, 

cu un numar de 13 voturi pentru, adopta urmatoarea: 

 

H O T A R A R E 

 

Art. 1. Se acorda ajutor de urgenta, in limita sumei de 10.000 lei, numitului Pantuca 

Eduard Nicolas, avand CNP 5170821385568, reprezentat legal de Pantuca Gheorghe, tata, cu 

domiciliul in comuna Ionesti, sat Bucsani, judetul Valcea, in vederea acoperirii unor cheltuieli de 

natura medicala si asigurarea de tratament, efectuate cu ocazia interventiei medicale de refacere a 

vederii optime la nivelul ochiului drept, conform documentelor medicale. 

 

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in vederea aducerii 
la indeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate, precum si Institutiei 

Prefectului judetului Valcea. 

 

Art. 3 Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a prezentei hotariri, in 

termen de 5 zile de la comunicarea catre prefect, prin afisarea acesteia la sediul Consiliului local 

Ionesti. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA                                                    

 Catanoiu Ion                                                        SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                               Dobra Emil Florin 

IONEŞTI 04.10.2021 

  


