
 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL NUCET 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui ajutor de urgență  

          pentru minorul Ciungu Antoniu - Vlăduț 
  
  Consiliul local al comunei Nucet județul Dâmbovița întrunit în ședință 
ordinară la  data de  10.02.2021, 
         Având în vedere: 

 Raportul de specialitate al d-nei Dumitru Margareta, consilier în cadrul 
compartimentului asistență socială înregistrat sub nr. 1282/08.02.2021; 

 Referatul de aprobare  al primarului localității înregistrat sub 
nr.1281/08.02.2021; 

 Cererea înregistrată sub nr. 1250/08.02.2021 a dlui. Ciungu Ionuț Claudiu, 
prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani; 

 Ancheta socială nr. 1280/08.02.2021 efectuată de compartimentului 
asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei;  

 prevederile art.28 alin.(2) din Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.41, art.42, art. 43, art.44, art.45, art.46, art.47 şi art.48 din 
H.G nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 155, alin.1, lit.d și alin.5, lit.c din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

   Avizele comisiilor de specialitate. 
  În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 5 000 lei 
pentru minorul Ciungu Antoniu – Vlăduț, CNP _____________________, domiciliat 
în comuna Nucet, localitatea Cazaci, pentru acoperirea cheltuielilor privind intervenția 
chirurgicală pediatrică.  
 Art.2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
prin biroul financiar contabil impozite și taxe și compartimentul asistență socială.   
 Art.3. Comunicarea se face prin grija  secretarului general al unității 
administrativ teritoriale Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, primarului 
comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în Monitorul oficial al 
instituției la adresa www.comunanucet.ro.      
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