
ROMANIA  
JUDETUL  BACAU  
CONSILIUL     LOCAL  AL COMUNEI     LIVEZI 
      
            H O T A R A R E   
                                                   Nr. 22  din 31. 05.2017                   
  Privind  acordarea  ajutorului  de urgenta pentru familia  Iacob  Ioan  si  Radu   Ileana 
Cristina , din comuna  Livezi , sat  Scariga , judetul Bacau    , la solicitarea  scrisa    a  acestora  , in urma 
incendiului  care  a  avut  loc    la  locuinta proprie    din satul Scariga , comuna Livezi , judetul   Bacau , din 
data  de  31.03.2017  , interval  orar  17.30-  18.40 ,   ajutorul    de urgenta  este    in valoare  de    6000 lei   si 
provine   din contul “ asistenta sociala “ .  
 
             Consiliul  local  al comunei Livezi ,judetul Bacau  intrunit  in sedinta  ordinara la data de  31. 
mai .2017  ; 
                         In  baza  solicitarii  scrise   a  d-nului  Iacob  Ioan  , din comuna  Livezi , satul Scariga , 
comuna  Livezi  , judetul Bacau , inregistrata  la Primaria  Livezi la nr. 1802    din  03.04.2017 , prin care  
solicita  acordarea  unui  ajutor  pentru refacerea locuintei sale distrusa in incendiu ; 
                         Avand in vedere    ancheta  sociala  nr.  1797  din  03.04.2017  , urmare  a cererii  depuse  de 
d-nul  Iacob  Ioan  , efectuata  la fata  locului  de compartimentul de Asistenta  Sociala  din  Primaria  
comunei  Livezi ; 
                         Procesul verbal de  interventie  nr. 95  din  31.03.2017  intocmit  de  Inspectoratul pentru  
Situatii  de Urgenta Bacau   , Subunitatea  de Pompieri   D.8 Onesti, punct  de lucru Livezi  , intocmit  la 
locul incendiului ;   
                        In temeiul  Referatului   comun    al  compartimentelor  Serviciul  Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta   si  Asistenta  Sociala nr.  1799 din  03.04.2017, din cadrul   comunei  Livezi , prin care  se certifica  
situatiile  de necesitate si situatia  deosebita in care  se afla  familia   cu   2 parinti  si  6 copii   ; 
                        Avand  in vedere   art. 28  din    Legea   nr. 416 /2001  , privind venitul minim garantat , 
modificata  si completata     ; 
                        In baza  Legii  asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
                        In temeiul  Expunerii  de motive  a Primarului  comunei  Livezi , judetul Bacau , d-nul 
Craciun  Gioni  inregistrata la   nr.  2691  din 26.05.2017,    a Raportului compartimentului de specialitate  
nr. 2690  din 26.05. 2017  intocmit  de  Sef  SVSU Livezi , d-nul  Ionita  Corneliu   ; 
                       Dispozitia  Primarului  comunei  Livezi , nr. 84  din 05.04.2017 , privind  acordarea  ajutorului  
de urgenta pentru familia  Iacob  Ioan  si  Radu   Ileana Cristina , din comuna  Livezi , sat  Scariga , judetul 
Bacau    , la solicitarea  scrisa    a  acestora  , in urma incendiului  care  a  avut  loc    la  locuinta proprie    
din satul Scariga , comuna Livezi , judetul   Bacau , din data  de  31.03.2017  , interval  orar  17.30-  18.40 ,   
ajutorul    de urgenta  este    in valoare  de    6000 lei   si provine   din contul “ asistenta sociala “ ; 
          Avand in vedere  prevederile  art. 36    alin (1), alin. (2)    lit.  “d”  , alin. (6) , lit. “a” , pct .2, pct. 
8  si pct .14    art.  45  alin (1)   precum si  art. 115  alin.(1)  , lit. “a”     , din Legea Administratiei  Publice 
Locale  nr.  215 din 23. 04. 2001 , modificata  si completata . 
    
                              H O T A R A S T E  :  
                      Art. 1 .    Se   aproba    acordarea  ajutorului  de urgenta pentru familia  Iacob  Ioan  si  Radu   
Ileana Cristina , din comuna  Livezi , sat  Scariga , judetul Bacau    , la solicitarea    scrisa    a  acestora  , in 
urma incendiului  care  a  avut  loc    la  locuinta   proprie   din satul Scariga , comuna Livezi , judetul   
Bacau , din data  de  31.03.2017  , interval  orar  17.30-  18.40 .  Ajutorul  de urgenta  care  se va acorda  este    
in valoare  de     6000 lei  si provine   din contul “ asistenta sociala “ .                     
                      Art. 2 . Ajutorul  de urgenta   va consta  in achizitionarea  de materiale  de  constructii pentru  
refacerea  zidurilor  si  acoperisului  afectate  de incendiu   , cu justificarea  materialelor  achizitionate  , in   
limita  sumei   aprobate  de  6000  lei .  

         Art. 3.  Prezenta  Hotarare     se comunica Primarului  comunei  Livezi , judetul Bacau    si    
Institutiei Prefectului , Judetul Bacau  . 
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Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul  necesar  ,  unanimitate    de voturi ,   12 consilieri  prezenti  din 15   
alesi  si validati    ,   12   voturi pentru. 


