
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
   
      
     D I S P O Z I Ţ I A  Nr.66                                                            
     din  1 aprilie  2020  
______________________________________________________________________ 
Privind: acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei ȘTEFAN ANGHELINA   reprezentând ajutor 
de urgenţă pentru acoperirea unei părţi din  cheltuielile cu refacerea locuinței în urma 
incendiului .  
 
   Vlad  Mihăiţă    – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr. 430/2016  a Judecătoriei  Tg.Bujor , judeţul Galaţi .  
  Având în vedere  cererea d-nei Ștefan Anghelina , înregistrat la nr.1669 din 17 martie 
2020 , prin care solicită acordarea unui ajutor de urgenţă  pentru acoperirea unei părţi din 
cheltuielile cu refacerea locuinței în urma incendiului ;  
 Având în vedere referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cuca, înregistrat la nr.1669 din 31 martie 2020    ; 
 Având în vedere Procesul verbal de intervenție nr.1 din  16.03.2020 întocmit de 
Inspectorul pentru Situații de Urgență al Județului Galați , Unitatea P.L. Tg. Bujor .   
 Având în vedere prevederile cuprinse la art.28 alin.(2) şi (4)  din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare  ;  
 Având în vedere prevederile art.41,42,46,47 şi 48 din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat , aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.50 /2011 , cu modificările şi completările ulterioare  ;   
 Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.6 din 23.01.2020  privind  stabilirea 
condiţiilor şi a situaţiilor de necesitate  pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă ;  
 Având în vedere Procesul verbal  din  19 martie 2020    încheiat în şedinţa  ordinară a 
Consiliului local al comunei Cuca ;               ;  
 Având în vedere art.155 alin.(4) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ;           
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  

   Emite prezenta :      D I S P O Z I Ţ I E  

 
 Art.1.Se  acordă suma de 500 lei d-nei Ștefan Anghelina , sumă ce reprezintă ajutor de  
urgență pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu refacerea locuinței în urma incendiului 
survenit în gospodăria sa.            
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează 
serviciul de asistenţă socială  şi compartimentul  financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate .  
 Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată persoanelor nominalizate  şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Galaţi prin grija secretarului comunei Cuca .  
 
      P R I M A R ,  
          Vlad Mihăiţă  
                     CONTRASEMENAZĂ  
         Secretar UAT , Marin Angelică 
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