
ROMANIA
JUDETUL GIURGIU

COMUNA ROATA DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTAFtARE NR. 54/31.07.2017
privind acordarea unui ajutor banesc de urgenta d-lui. Tudor Lili — Petrica, din comuna Roata de Jos,

Judetul Giurgiu, sat Cartojani

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in
vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 346/2096/31.07.2017,
privind acordarea unui ajutor de pentru numitul Tudor Lili — Petrica, in nascut in 10.09.1979, domiciliate
in sat Cartojani, strada Farmaciei nr. 34, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu, diagnosticat cu boala
Hodkin scleroza nodulara, prin care se propune aprobarea acordarii unui ajutor banesc;
-Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Contabilitate Buget Impozite si Taxe Locale
numarul 347/2097/31.07.2017, privind acordarea unui ajutor de pentru numitul Tudor Lili — Petrica, in
nascut in 10.09.1979, domiciliate in sat Cartojani, strada Farmaciei nr. 34, comuna Roata de Jos, judetul
Giurgiu, diagnosticat cu boala Hodkin scleroza nodulara, prin care se propune aprobarea acordarii unui
ajutor banesc;
- Ancheta sociala intocmita de Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu numerele: 2297/22.03.2017;
- Cererea cu nr. 16516/18.07.2017, inaintata de catre dl. Tudor Lili - Petrica, prin care solicita un ajutor
de urgenta, pentru acoperirea cheltuielilor in vederea achizitionarii tratamentelor recomandate de catre
medicul specialist si a asigurarii regimului alimentar necesar.
- Prevederile Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
anexa 2, punctul 10, lit. "d";
- Prevederile Legii 6/2017, pivind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017;
- Prevederile H.C.L. 23/24.03.2017, privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe anul 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 36, alin. (2) lit. "b" si "d", alin. (4), lit. "a" si alin. (6), lit. "a', punctul 2, din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica 'cicala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Avizul Comisiei economice, dezvoltare regionala, integrare europeana, amenaj area teritoriului,
urbanism, investitii nr. 349/2099/31.07.2017; Avizul Comisiei juridice si pentru apararea ordinei publice
nr. 348/2098/31.07.2017 si Avizul Comisiei pentru Invatamant , Cultura, Sanatate nr.
347/2097/31.07.2017;

In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (2) si aim. (6), lit. "a', punctul 2, art. 45 al. (2) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata ulterior, Consiliul
Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu aproba Proiectul de Hotarare privind acordarea unui
ajutor de banesc de urgenta d-lui. Tudor Lili — Petrica, din comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu,
Sat Cartojani si adopta urmatoarea

HOTARARE

Art.! Se aproba suma de 5.000 lei, reprezentand ajutor banesc de urgenta, pentru a fi acordata
d-lui. TUDOR LILI - PETRICA, cu CNP 1790910521606, cu domiciliul in comuna Roata de Jos, sat
Cartojani, Strada Farmaciei nr. 34, legitimata cu CI seria GG, nr. 183716, eliberat la data de 18.06.2007,
de S.P.C.L.E.P. Bolintin Vale, pentru achizitionarea tratamentului si a asigurarii regimului alimentar
zilnic necesar, recomandat de catre medicul specialist.



Art. 2. Cheltuielile prevazute la articolele 1 se vor efectua de la Capitolul 680257 — ajutoare
sociale.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata primarului comunei, Compartimentului Contabilitate
Buget Impozite si Taxe Locale, pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, persoanei
in cauza si Institutiei Prefectului Judetul Giurgiu pentru controlul legalitatii actelor.

Art. 4. Primarul comunei Roata de Jos, raspunde de aducerea la indeplinire a dispozitiilor
prezentei.

Prezenta hotarare a fost adoptata Cu un numar de 11 voturi "pentru", exprimate in unanimitate de
consilierii locali prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.
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