
ROMANIA
JUDETUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA

 HOTARARE
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui Curte Sorin cu domiciliul in

comuna Cocora, judeţul Ialomiţa,  in vederea refacerii locuintei distruse în urma unui incendiu

                         Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Avand in vedere:
                         - prevederile art. 28, al. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificari1e şi completările ulterioare;
                         - prevederile art. 41 şi art. 44 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru
aprobarea Norme1or metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat;
                          -procesul verbal de intervenţie nr.275/02.11.2015, al I.S.U. Ialomiţa.
                          Examinând:
                         - cererea nr.2496/03.11.2015 a d-lui Curte Sorin prin care solicita ajutor material
pentru refacerea locuintei afectata de incendiu;
                         - ancheta sociala intocmita de Colectivul de sprijin al autorităţii tutelare şi de 
asistenţă socială al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                         - raportul nr.2498/03.11.2015 al  compartimentului de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
                         - expunerea de motive nr.2524/03.11.2015 a primarului comunei Cocora.
                         - raportul de avizare nr.2543/04.11.2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico financiare, protecţia mediului şi turism;
                          - raportul de avizare nr.2544/04.11.2015 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială. 
                          -raportul de avizare nr.2545/04.11.2015 al comisiei de învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                          În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6), litera ,a", pct. 2 şi art. 45, alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTARASTE:
                          Art. 1 - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui Curte Sorin cu 
domiciliul în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, în vederea refacerii locuinţei distruse în urma unui
 incendiu, constand in materiale de construcţie(B.C.A., ciment, material lemnos) în suma de 3.715 
lei.
                          Art. 2 - Ajutorul de urgenta in suma de 3.715 lei va fi suportat din bugetul local al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                          Art. 3 - Compartimentul contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                          Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa
în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei.
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                                                                                                                        Secretarul comunei,
                                                                                                                         Stanciu Constantin
Nr.53
Adoptată la COCORA
Astăzi, 12.11.2015
                                      


