ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 6 din HCL Boroaia nr. 33/20.08.2015
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu înregistrată sub
nr. 303 din 18.01.2016
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 304 din
18.01.2016;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi
turism, din cadrul consiliului local Boroaia înregistrat sub nr. _____din 25.01.2016
- HCL Boroaia nr. 33/20.08.2015
- prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1
Se aprobă modificarea art. 6 din HCL Boroaia nr. 33/20.08.2015 care va avea următorul conținut:
„Art. 6 (1) Se aprobă acordarea unui număr de trei ajutoare de urgență în sumă totală de 9.000 lei după cum
urmează: domnului Monoranu Gheorghe din comuna Boroaia suma de 2.000 lei, domnului Nicolaescu Daniel
Decebal din comuna Boroaia suma de 2.000 lei și doamnei Beraru Mihaela din comuna Boroaia în sumă de 5.000 lei.
(2) Acordarea sumelor enumerate la alin.(1) se face în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din
Legea nr. nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare și art. 41 din Hotararea
Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, în baza documentelor justificative pentru fiecare caz,
, inclusiv anchetă socială efectuată de Compartimentul Asistenţă Socială”.
Art.2
Prezenta hotărâre modifică și completează HCL Boroaia nr. 33/20.08.2015.
Art.3
Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Murariu Marcel
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 25 ianuarie 2016
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