
ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU COMUNA BALTA ALBĂ CONSILIUL LOCAL 
HOTARARE 

privind alocarea din bugetul local a 
sumei de 5000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă Consiliul local al comunei Balta Albă, judeţul Buzău, întrunit in şedinţa de lucru ordinara in data de 30.01.2020; Având în vedere: - Referat de aprobare nr.407/27.01.2020, a primarului comunei Balta Alba;- Referatul nr.404 /27.0 l.2020, a compartimentului de asistenta sociala dincadrul aparatului de specialitate a primarului comunei_ Balta Alba;-cererea nr.393/23.01.2020 ;- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr.13,14,15/30.01.2020;- prevederile art.28 alin.2 Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantatmodificata si completata- prevederile art.41 din din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii416/2001 aprobate prin HG nr. 50/2011 modificate si completate ;- prevederile HCL nr.8/30.01.2015 privind aprobarea situaţiilor deosebite pentrucare se pot acorda ajutoare de urgenta ;-prevederile HCL nr.29 / 18.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri sicheltuieli pe anul 2019 al comunei Balta Alba pe secţiuni de Dezvoltare siFuncţionare;-In temeiul art.129,alin l,alin.4,lit.a,alin.7,lit.b, din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie2019,privind codul administrativ si art.133,alin.2,lit.a,art.139,art.196,alin.1,lit.a din Ordonantade Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019,privind codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei pentru acordarea de ajutoare sociale de urgenta, cu respectarea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta , conform anexei, parte integranta la prezenta hotarare. Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza Primarul co li'flei Balta Alba prin Compartimentul de asistenta sociala si Compartime tul Contabilitate. Art.3.Pr zeilta/noţ.ărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se comunica P :m�fului 6 unei Balta Alba, celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire si s� cornu · a Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău in vederea exercitării con_ g�ulu_i, cu ivire la legalitate./l _, . -"' P�1ose:: �. d;o::t\ �
a

1· I ' , 
I I I I 

Contrasemnează secreta Balan Co 

:�
t;
Yf} 

A, 3���1 LJ 02 ·
Aceasta hotarare p fost\� 9 ata de Con iii cal al comunei Balta Alba in sedinta ordinara din data de 30.01 .2020,cu respectarea 

prevederilor art. 139 din quq n r.57/2019, cu w numar de - 11 voturi pentru - O uoturi Împotriva si Oabtineri, din numarul total de 11 
consilieri in functie st - 11 bohsilieri prezen 
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