
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 Ţiganea Emilia, pentru acoperirea 

cheltuielilor cu înmormântarea defunctei Ţiganea Ana

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

- Cererea nr.3034 din 08.05.2018 a numilei Ţiganea Emilia, prin care solicită acordarea unui ajutor de
urgenţă;

- Ancheta socială nr. 3035 din 08.05.2018 efectuată de Colectivul de sprijin al autorităţii tutelare şi 
pentru Asistenţă socială;

- Referatul nr. 3082 din 10.05.2018 întocmit de persoana cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Coşna;

- prevederile art.28 alin(4) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 46-48 din H.G 50/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;;

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

D I S P U N :

A rtl Se aprobă acordarea ajutorului de urgenţă în sumă de 2000 Ici numitei Ţiganea Emilia, 
din comuna Coşna, sat Teşna, nr. 71, judeţul Suceava.

A rt2.f H 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, in tot sau in parte, a acesteia.

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

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

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

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul financiar contabil 
din cadrul Primăriei comunei Coşna.

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

REFERAT

Subsemnata Dorofteiesei Mihaela referent asisten t social cadrul 
aparatul de specialitate al Prim arului C om unei C oşna, analizând cererea nr. 
3034/08 .05 .2018 a num itei Ţ iganea Em ilia, în calitate  de nepoată  a defunctei 
Ţ iganca A na, beneficiară  de venit m inim  garan tat conform  Legii 416/2001, 
priv ind  venitul m inim  garantat, prin care so lic ita  acordarea  unui a ju to r de urgenţă 
pentru  acoperirea cheltu ie lilo r cu înm orm ântarea  m ătuşii sale, defuncta  Ţ iganea 
A na, decedată  la data  de 19.04.2018. S-a efectuat ancheta  socială, s-au analizat 
docum entele  depuse la dosar, iar în conform itate  cu p revederile  art. 28 alin. 4 şi 
alin. 5 din Legea 416/2001, priv ind venitul m inim  garantat, cu m odificările  şi 
com pletările  ulterioare şi art. 46, art.47 şi art. 48 din H .g. 50/2011 pentru  
ap robarea N orm elo r m etodolog ice  de ap licare a Legea 416 /2001 , priv ind  venitul 
m inim  garantat, p recum  şi în  conform itate  cu R egulam entu l de acordare a 
a ju toarelo r de urgenţă, aprobat prin  H .C .L .nr.68/2015, propun  acordarea 
a ju toru lu i financiar de u rgenţă  în  sum ă de 2000 lei, num itei Ţ iganea  Em ilia.

Faţă de aceste aspecte, vă rugăm  să analizaţi şi să d ispuneţi în  conform itate  cu 
leg islaţia  în vigoare.

Referent,
Dorof ' *"'ihaela

D om nului p rim ar al com unei C oşna


