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D I S P O Z I Ţ I A NR 71/ 2017
privind acordarea unui ajutor de urgenţă, numitului SÎRBU SORIN
din localitatea Densuș, comuna Densuş, judeţ ul Hunedoara
Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere cererea numitului Sîrbu Sorin, domiciliat în localitatea
Densuș, nr. 58, comuna Densuş, judeţul Hunedoara, înregistrată la Primăria comunei
Densuş, sub numarul 1319 din 29.05.2017, prin care solicită acordarea unui ajutor de
urgenţă pentru fiul său Sîrbu Dacian-Loren, care beneficiază de grad de handicap
GRAV, conform Certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
care necesită protecție specială, nr. 1049/26.09.2016, întrucât este bolnav și este
internat în spital de două luni.
Examinând ancheta socială întocmită de Compartimentul de Asistenţă
Socială Densuş şi referatul întocmit în acest sens, din care rezultă necesitatea
acordării unui ajutor de urgenţă numitului Sîrbu Sorin, din localitatea Densuș, comuna
Densuş, judeţul Hunedoara, pentru fiul său Sîrbu Dacian-Loren;
În temeiul art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat, modificată şi completată cu Legea nr. 115/2006, a art. 53, din Hotărârea
Guvernului nr. 1.010/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei
Densuş, nr. 16/2014, privind stabilirea situaţiilor deosebite în care se pot acorda
ajutoare de urgenţă, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 63, alin.(1), litera “d”, alin. (5), litera “a” şi art. 68 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
D I S P U N E:
Art 1.- Acordarea unui ajutor de urgenţă, în cuantum de 500 lei numitului
Sîrbu Sorin, din localitatea Densuș, nr. 58, comuna Densuş, judeţul Hunedoara, pentru
fiul său Sîrbu Dacian-Loren, care beneficiază de grad de handicap GRAV.
Art. 2. – Prezenta dispoziţie se poate contesta conform Legii privind
contenciosul administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. – Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Densuş, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se va comunica d-lui Sîrbu Sorin, Instituţiei
Prefectului Judeţului Hunedoara, compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei
comunei Densuş şi d- nei Bradea Petronela - Maria – inspector cu atribuții de
asistență socială .

Densuş, 29 mai 2017
PRIMAR,
IONEL ADRIAN VÎRTOPEAN
VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
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D I S P O Z I Ţ I A NR 179/ 2017
privind acordarea unui ajutor de urgenţă, numitei ALEXA EUGENIA
din localitatea Densuș, comuna Densuş, judeţ ul Hunedoara
Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere cererea numitei Alexa Eugenia, domiciliat în localitatea
Densuș, nr. 149, comuna Densuş, judeţul Hunedoara, înregistrată la Primăria comunei
Densuş, sub numarul 2582 din 26.10.2017, prin care solicită acordarea unui ajutor de
urgenţă pentru nepotul său Barabași Dragoș, pentru internarea acestuia într-o clinică
psihiatro-pediatrică din Cluj-Napoca, întrucât este bolnav.
Examinând ancheta socială întocmită de Compartimentul de Asistenţă
Socială Densuş şi referatul întocmit în acest sens, din care rezultă necesitatea
acordării unui ajutor de urgenţă numitei Alexa Eugenia, din localitatea Densuș,
comuna Densuş, judeţul Hunedoara, pentru nepotul său Barabași Dragoș ;
În temeiul art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat, modificată şi completată cu Legea nr. 115/2006, a art. 53, din Hotărârea
Guvernului nr. 1.010/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei
Densuş, nr. 16/2014, privind stabilirea situaţiilor deosebite în care se pot acorda
ajutoare de urgenţă, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 63, alin.(1), litera “d”, alin. (5), litera “a” şi art. 68 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
D I S P U N E:
Art 1.- Acordarea unui ajutor de urgenţă, în cuantum de 400 lei numitei
Alexa Eugenia, din localitatea Densuș, nr. 149, comuna Densuş, judeţul Hunedoara,
pentru nepotul său Barabași Dragoș, pentru internare într-o clinică psihiatro-pediatrică
din Cluj-Napoca, întrucât este bolnav.
Art. 2. – Prezenta dispoziţie se poate contesta conform Legii privind
contenciosul administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. – Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Densuş, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se va comunica d-nei Alexa Eugenia,
Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, compartimentului contabilitate din cadrul
Primăriei comunei Densuş şi d- nei Bradea Petronela - Maria – inspector cu atribuții
de asistență socială .

Densuş, 31 octombrie 2017
PRIMAR,
IONEL ADRIAN VÎRTOPEAN
VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

