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HOTARAREA NR. 54
privind acordarea unui ajutor de urgenta
Consiliul Local al Comunei Ciortesti, tntrunit tn qedinld ordinard din data de 28.10.2016
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Ciortesti la proiectul de hotirdre prin care
propune ucordarcu unui ajutor de urgentu in suma de 10.000 lei pentra imobilul din satul Deleni, comuna
Ciortesti, iudetul Iasi, situat in intravilanul comunei, identfficat cu T5 si P206,20V conform actului de proprietate
nr.22346 cu codul 24096192 din data de 9.11.1995, care a ars in incendiu asa cum se prezinta in procesul verbal al
ISU uPodul fnalt" Vaslui nr.2l7 din data de 21.10.2016, si in care locuieste Parfene loan;
Avand in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul Primariei comunei Ciortesti, judetul Iasi,
Avand in vedere ancheta sociala intocmita de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Ciortesti;
,dvand in vedere prevederile art.41 si art.43 din Hotararea nr.50l20lt pentru aprobarea Normelor
rr'vtodologoice de aplicare a prevederilor Legii nr.41612001privind venitul minim garantat;
Avand in vedere avizul favorabil a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Ciortesti;
Fiind indeplinite condiliile de publicitate impuse de art.6 din Legea nr.5212003 privind transparenfa
decizional[ in administra]ia publicS, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.38 alin.6 lit.a art.45 alin.(l), art.l15 alin.(1) lit.b), din Legea nr.21512001, Legea privind
Administrafia Publicd Locald, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Art.1

HorAnAgrE:

Se aprob[ acordarea unui ajutor de urgenta, in cuantum de 10.000 lei pentru imobilul situat in sat
Deleni, comuna Ciortesti, judetul Iasi, situat in intravilanul comunei, identificat cu T5 si P206,207 conform actului de
proprietate nr.22346 cu codul 24096192 din data de 9.11.1995, pentru procurarea de material de constructii in vederea
reconstruirii locuintei afectate in incendiul din data de21.10.2016 pentru PARFENE IOAN.

Art. 2 Contravaloarea sumei de 10.000 de lei va consta in material de constructii achizitionate de
Prirnaria Comunei Ciortesti, beneficiarul ajutorului de urgen{6 va semna procesul verbal de livrare a acestor
materiale din partea Primariei.
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcine aza primarul comunei Ciortesti
prin Compartimentul de Contabilitate.
Art.4- Prezenta hotirdre va fi afigatd la sediul Prim[riei prin grija secretarului comunei Ciortesti gi va fi
cdmunicatS: Institutiei Prefectului - Judetul lasi, compartimentului de contabilitate, cetijenilor prin afiqare.

Ciortesti, 28 octombrie
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Munlenesca Rodica

Adoptati in gedinfa ordinara din data de 28 octombrie 2016 cu un numir de 12 voturi din numbrul total de 12
consilieri in funcfie.

