
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMLÍNA PADES 
CONSILIUL LOCAL PADES 

H O T Ă R Â R E Nr. 25 

privind acordarea unui ajutor social de urgenţă pentru înmormântarea numitei Aribăşoiu 
Maria din satul Motru Sec, comuna Padesjudetul Gorj 

Consiliu! local al comunei Padesjudetul Gorj ; 
Având in vedere: 
- Proiectul de hotărâre ; 
- Referatul de aprobare al proiectului de hotarare; 
- Raportul de specialiatate al compartimentului financiar-contabil; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ; 
- Cererea nr. 4279/26.03.2020 a numitului Aribăşoiu Haralambie ; 
- Referatul nr. 4280/26.03.2020 al compartimentului de asistenţă socială ; 
- Prevederile Legii Nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările si 

completările ulterioare ; 
- Prevederile art. 41 din HG .Nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii Nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu 
modificările si completările ulterioare ; 

- Prevederile art. 129, alin(7),lit. „b" din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 privind 
Codul administrativ ; 

în temeiul art. 139 , alin (1), art. 196 alin(1),lit. ,,a" din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 
2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare ; 

Ar t1 .Se aproba acordarea unui ajutor social de urgenţă pentru înmormântarea 
numitei Aribăşoiu Maria din satul Motru Sec, comuna Padesjudetul Gorj în sumă de 
1500 le i . 

Art.2.Primarul comunei Pades si compartimentul financiar-contabil din cadrul 
Primăriei comunei Pades vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. Secretarul comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre Primarului 
comunei Padeş, Instituţiei Prefectului -Judeţul Gorj, tuturor celor interesaţi, şi o va 
aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei 

H O T A R A Ş T E : 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier Arjocu Tudorel 

Nr. 25/26.03.2020 
Adoptată cu un număr de 12 
voturi pentru din totalul de 
12 consilieri în funcţie 

Contrasemnează, 
secr ' enera!, 

Bivolaru E j-Pompiiiu 


