
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E .
privind acordarea ajutorului de urgenţă numitei Ududec Maria

Pardău Gavril, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Având în vedere:

- Cererea nr.749/07.02.2018 a numitei Ududec Maria -tutore, prin care solicită acordarea unui 
ajutor de urgenţă;

- Ancheta socială nr. 1533 din 07.03.2018 efectuată de persoana cu atribuţii de asistenţă socială din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Coşna;

- Referatul nr. 1536 din 07.03.2018 întocmit de persoana cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Coşna;

- prevederile art.28 alin(2) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 41-46 din H.G 50/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 
necesitate, cauzate de calamităţi, incendii, accidente şi pentru alte situaţii, aprobat prin H.C.L. 
68/29.09.2015;

în temeiul prevederilor art.63 alin.(l), lit.!,d”, alin.(5), lit.”a”, art.68, alin (1) şi art. 115alin.(l) 
lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

D I S P U N :
A r t . l  Se aprobă acordarea ajutorului de urgenţă în natură (lOmc lemn de foc cu titlu gratuit la 

valoarea estimată de 1000 lei) numitei Ududec Maria < , din comuna Coşna, sat
Teşna. nr. 111, judeţul Suceava, pentru încălzirea locuinţei.

A rt.2 . fi)  Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data 
comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin.ţ I) este de competenţa Primarului 
Comunei Coşna, judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna. Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, in termen 
de 30 zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se poate 
adresa adresa instanţei de contencios administrativ Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

A rt.3  Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează primarul comunei Coşna, prin 
compartimentele de specialitate.

A rt .  4. Prezenta va fi comunicată de secretarul comunei Coşna, Instituţiei Prefectului, judeţul 
Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

PRIMAR,


