Nr. 5278/30.09.2020
-

PROIECT-

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar cetățenilor care au fost afectați de inundațiile din
anul 2020 și doamnei Vicol Doina din comuna Pojorâta, județul Suceava

Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de domnul Ioan Bogdan Codreanu – primarul comunei
înregistrat la nr.5279 din 30.09.2020;
- Raportul Compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 5280 din 30.09.2020;
- Raportul privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase din lunile mai –
iunie 2020, a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3739 din 06.07.2020;
- Avizul Comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului, urbanism şi turism, înregistrat la nr.5285/30.09.2020;
- Prevederile pct. 11 lit. a) al Capitolului II din anexa nr. 2 la Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 87/2015 privind aprobarea
criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgenţă pentru persoanele care se află în situaţii de
necesitate sau alte situaţii deosebite;
- Prevederile art.28, alin.4 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. 2) lit. „b și d”, alin. 4) lit. „a”, alin.7 lit.,, b, h, m”, art.139 şi art.196,
alin.1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
H O T Ã R Ã Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar cetățenilor care au fost afectați
de inundațiile din anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Suma prevăzută la alin.(1) se achită din cadrul capitolului 68.02 /50/57.02.01
„Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale / ajutoare sociale în numerar”.
Art.2.Primarul comunei Pojorâta prin biroul financiar contabil din cadrul primăriei
comunei Pojorâta, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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