
CONSILIUL LOCAL AL 
COM.LIVADA                                                                                         
  JUDE ULăARAD                                                                                     

                                                                                                   AVIZAT, 
   SECRETAR  
 

PROIECT 
HăOăTă ăRăÂăRăEăA   NR.  

Din data de __________________ 
cuăprivireălaăaprobareaăunuiăajutorădeăurgen  

pentru  situa iiădeosebite 

 

Consiliul local al comunei Livada ,ăjude ulăArad 

Având în vedere : 
 -         raportul de specialitate 
-         expunerea de motive 
 -   cererea nr. 4690 din  dataădeă19.09.2016ăaănumiteiă imandanăNicoleta 
-  Anchetaăsocial ăefectuat ăînădataădeă21ăseptembrieă2016 
-         prevederile art. 41 iă art.42 din HGR nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat , cu  modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
-         prevederile art.28 alin 2 din Legea  416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile ulterioare; 
-         prevederileă art.ă 36ă alină 6ă lit.ă aă pct.ă 2ă şiă alină 9ă dină Legeaă 215/2001ă actualizat ă aă
administra ieiăpubliceălocale;  
            

În temeiul art. 45  dină Legeaă nr.ă 215/2001ă aă administra iei publice locale, 
republicat ,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare 

  
 
  

HOTĂRĂŞTE 
  
  

            Art.ă1ă:ăSeăaprob ăacordareaăunuiăajutorădeăurgen ăînăsum ăde  5.000 lei , pentru 
situa iaă deosebit ă privindă pe imandană Nicoleta, CNP 2831103020138  domiciliat ă înă
com. Livada, sat Sînleani  nr. 213 , jud. Arad . 
  
  
 
InițiatorădeăproiectăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz ăăăă 
     Primar                                                                                                       secretar                                                                 
Bimbo Iosif                                   R c nelăIonelaăNadiaă 
         
 



 

 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, 
BUGET-FINAN E, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUţLIC ŞI PRIVAT AL 

COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ, PROTEC IA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMER  

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 

 

 Privind aprobareaăunuiăajutorădeăurgen  
pentru  situa iiădeosebite 

 

Di  partea o isiei ai sus a i tite au fost preze i: 
dl. ERB MșLșTON –pre edinte de comisie   
dna.FLORșNCU A ALEXANDRșNA –secretar  

dl. TĂR AN NELU –membru 

dl. TEF DORșN –MARIUS – membru 

dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  

dl.PĂșU AN NșCU-SIMION – membru  

dl.AUREL BĂLA  -membru 

dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 

dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

 

S-aădezb tutăproiectulădeăhot râreăcuăprivireă laăaprobarea unui ajutor 
deă urgen  pentru  situa iiă deosebite,ă hot râreă careă seă
avizeaz _______________________. 

 

 

Preşedi te Secretar 

Șer  Milito                                                               Flori uța Alexa dri a   
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