
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Cojocariu Maria, în vederea refacerii locuințe, 

distruse în urma unui incendiu 

 

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava; 

 

Având în vedere : 

  - referatul de aprobare al Primarului orașului Dolhasca, dl. Isachi Decebal Dumitru, înregistrat cu 

nr. 10064 / 21.07.2020 

 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 

10065 / 21.07.2020; 

-  Cererea d-nei Cojocariu Maria, înregistrată cu nr. 10091 din 21.07.2020 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 

mediului, servicii şi comerţ ; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

  - raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 

social – culturale, culte, protecţie copii. 

În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 28, alin. (2)  din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art.41 și art. 44 din Normele Metodologice din 19 ianuarie 2011 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea nr. 

50 din 19 ianuarie 2011 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (7), lit. b), art. 139 alin (1) și celor ale art. 196 alin.(1) lit. 

a) din Ordonanața de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completările ulterioare: 

  

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență, în bani,  d-nei Cojocariu Maria, domiciliată în 

satul Budeni, orașul Dolhasca, județul Suceava, în cuantum de 30000 lei, ajutor necesar refacerii 

locuinței, distruse în urma unui incendiu.  

Art.2. Primarul oraşului Dolhasca, prin Aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

     Preşedinte de şedinţă              

       Popa Adrian 

 

 

                                                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                                       Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                    Pavăl Maricica 
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