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DISPOZIŢIA NR. 192/21.09.2020
Privind acordarea ajutorului de urgență domnului Crăciun Andrei Gheorghe
Primarul comunei Șpring, judeţul Alba.

-

-

-

Având în vedere:
Cererea domnului Crăciun Andrei Gheorghe, înregistrată cu nr. 5321/16.09.2020,
domiciliat în localitatea Vingard, nr. 480, comuna Șpring, județul Alba, prin care
solicită acordarea unui ajutor de urgență pentru achitarea materialelor de construcții
necesare renovării casei sale;
Ancheta socială nr. 5347/17.09.2020 efectuată de către serviciul de asistență socială
din cadrul primăriei comunei Șpring;
Ținând cont de temeiurile juridice, respectiv prevederile:
Art. V din HCL nr. 15/2020 privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de
acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local;
Art. 28, alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
HCL nr. 24/2020 privind aprobarea Bugetului Local al comunei Șpring pe anul 2020;
Art. 7, alin. 2 din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată;
În temeiul art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .
DISPUNE:

Art. 1 Se acordă ajutor de urgență domnului Crăciun Andrei Gheorghe, cu domiciliul
în localitatea Vingard, nr. 480, comuna Șpring, județul Alba, CNP 1630422014301, în
cuantum de 1500 lei.
Art. 2. Motivul acordării ajutorului de urgență: achitarea msterialelor de construcții
de care are nevoie pentru a-și renova casa.
Art. 3. Persoana cu atribuții de asistență socială va duce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziții.
Art. 4. Prezenta dispoziție poate fi atacată la Instanța de contencios administrativ după
depunerea unei plângeri prealabile la Primarul comunei Șpring, în termen de 30 de zile de la
comunicare.
Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică:
- Instituției Prefectului – Județului Alba;
- Compartimentului de contabilitate;
- Persoanei în cauză.
Șpring, 21.09.2020
Primar,
Rusu Daniel Gheorghe

Contrasemnează secretar general al comunei,
Bogdan Petronela Viorica

