ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA SINMIHAIU ALMASULUI
PRIMAR
D I S P 0 ZIT I A Nr.40

-------------------~--~---------------Din 28 februarie 2018
privind acordarea unul ajutor de lnmormantare numitei Ignat Valeria
Primarul comunei Sinmihaiu Almasului, judetul Salaj, in exercitarea atributiilor sale legale;
Avand in vedere:
- cererea cu nr. 213118.01.2018 a numitei
Ignat Valeria din comuna Sinmihaiu Almasului,
sat Bercea , nr. 21,
judetul Salaj, prin care solicits acordarea unui ajutor de inmormantare pentru
acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare
~entru fratele sau Ranta Valentin
decedat la data
de 29 decembrie 2017. ;
1_
- certificatul de deces seria D .10 nr.198141 ~liberat de municipiul Cluj-Napoca
- HCL nr. 7/2014 privind reglementarea acordarii ajutoarelor de inmormantare si a ajutoarelor
de urgenta si HCL nr. 2115.02.2018 privind adoptarea bugetului local de venituri si chelktuieli pentru anul
2018;
- referatul compartimentului de specialitate ;
.
- art.28 alin.(4) din Legea 416/2001 privind v~enitul minim garantat, cu modificarile ulterioare,
- art. 46 ~i 47 din HGR nr. 50/2011 pentru a robarea normelor metodologice ;
- art.63 alin.(I) lit."d", alin.(5) lit."a" di legea 215/2001 privind administratia
publica
locala.republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.68 alin.l din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
I

DI S PUN

---------Art.1. Acordarea
unui .ajutor de inmormantare
in suma de 500 lei
numitei Ignat Valeria
CNP 2490119310281,
din comuna Sinmihaiu Almasului, sat Bercea,
nr.21, judetul Salaj, pentru
acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare a fratelui sau Ranta Valentin , decedat la data de
29 decembrie 2017 in muncipiul Cluj-Napoca , conform certificat deces seria D.lO nr. 198141, care a fost
beneficiar de ajutor social.
".
I
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza contabilul
primariei siconsilierul
cuprobleriie sociale.
Art.3. Prezenta dispozitiei se comunica la:
.
Numita Ignat Valeria
;
serviciul contabilitate;
serviciul de asistenta sociala;

InstitutiaPrefectului

- Judetul Salaj;

Dosar dispozitii.
www.sinmihaiualmasului.rc
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