
ROMANIA
JUDETUL NEAryT

coNSrLruL LocAL PANGARATT

privind Aprobarea acordirii unui ajutor financiar
domnului BURLACU MIHAI

Consiliul local al comunei PAnglrafi, jude{ul Neamf, intrunit in qedintl ordinarl in ziua de

27.10.2022;
Analizflnd raportul de aprobare nr. 7388 din 17.10.2022 intocmit de primarul comunei prin care

propune spre aprobare acordarea unui ajutor financiar domnului BURLACU MIHAI;
Examinind:

*L cererea depus[ de domnul Burlacu Mihai, din sat Pflnglrlcior, comuna Pdngdra[i, judelul Neam{ qi

inregistrati la Prim[ria Comunei P0ngdrali sub nr. 7388 din 21.09.2022, prin care acesta solicit[ un ajutor
financiar, in vederea refacerii acoperiqului locuintei in care trdiegte impreun6 cu partenera sa insdrcinatil in luna
a VII-a qi trei copii minori , acoperiq ce este degradat, fiind acoperit acum cu dranili prin care se infiltreazd apa.

'{L Ancheta social6 cu nr. 7388 din 21.09.2022, elaborath de cdtre compartimentul de specialitate al
aparatului primarului comunei Pdngdrati, din care reiese faptul cd numitul Burlacu Mihai este beneficiar de

ajutor social
{L raportul compartimentului de specialitate inregistrat la Prim[ria Comunei Pdng[ra{i sub nr. 7388 din

17.10.2022 intocmit de doamna Brocea Valeria -+onsilier superior contabil in cadrul Primdriei Comunei
Pdngdrafi.

Avind in vedere :
. prevederile art.28 alin.2 gi alin.5 din Legea nr.4l6l200l privind venitul minim garantat, cu

modific[rile qi completlrile ulterioare;
. prevederile art.41-44 din H.G. rr.50l20ll pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii rtr.4l6l200l privind venitul minim garantat, cu modific6rile gi completdrile ulterioare;
Luf,nd act de avizele comisiilor de specialitate;
in conformitate cu prevederile art.l29 alin.(2) lit.d), art.129 alin.(7) lit.b) coroborat cu prevederile

afi.139 alin.(l) qi alin.(3) lit. a) din OUG nr.57120t9 privind Codul Administrativ, cu modificlrile qi

complet5rile ulterioare

HOTARA$rE:
Art.l. Se aprobd acordarea unui sprijin financiar domnului BURLACU MIHAI, din sat P0ng6rdcior, comuna
Pdng6ra{i, judetul Neam!.
Art.2. Se aprob[ alocarea sumei de 2.500 lei din bugetul local al comunei Pdngdrati pentru finanfarea
cheltuielilor ocazionate cu lucrdrile de reparatii la acoperiqul locuinlei domnului Burlacu Mihai din satul
Pdngdrdcior, comuna Pingdrali, judetul Neamf, constdnd in achizilionarea de tabl[.
Art.3 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri, se incredin{eazd domnul Ioan-Petronel MANCA$,
primarul Comunei Pdngdrali gi doamna Valeria Brocea, consilier superior - contabil in cadrul Prim6riei
Comunei PAng[ra]i.
Art.A - Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotdr6ri autoritetilor gi instituliilor
publice interesate, precum gi aducereq@al4qqtinJd public[ prin afigaj.

Nr.74
Din27 Octombrie 2022

HotlrArea a fost adoptatl in qedinla ORDINARA a Consiliului local al comunei Pdnglra{i cu un num[r de:
13 voturi pentru ,2 ab{ineri gi 0 voturi impotrivi din totalul de 15 consilieri prezenfi .

HOT

Contrasemneazi:


