
ROMANIA 

JUDETUL B!STRITA NASAUD 

PR!MARIA LUNCA !LYE! 

PRIMAR 

DISPOZITIE 

Privlnd acordarea ajutorului de urgenta pentru d-nul 

Irimie Onisim 

A vand in vedere: 
cererea domnului Irimie Onisim , inregistrata la Primaria comunei Lunca Ilvei sub 
nr. 4530/19.07.2018; 

- ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului; 
- referatul m.4618/24.07.2018 pentru acordarea ajutorului de urgenta potrivit art. 28 

alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
- Actele doveditoare depuse la dosar; 
- H.C.L.m. 17/28.03.2014 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea de ajutoare 

de urgenta pentru persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte situatii 
deosebite; 

- prevederile art. 28 alin. 2 §i 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 41 - 44 din H.G. nr. 
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii 
nr.416/2001; 

fn temeiul art. 63 alin. 1 lit. c), alin.4 lit. a) §i art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile §i completlirile ulterioare, 
emit urmlitoarea 

Dispune: 

Art. l Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta, in cuantum de 2000 lei, domnului 
Irimie Onisim , C.N.P. 1400825062957, cu domiciliul in comuna Lunca-Ilvei, judetul 
Bistrita-Nasaud, pentru acoperirea cheltuielilor cu tratament, transport si consultatii de 
specialitate. 

A1t.2Compartimentul contabilitate - buget si serviciul de asistenta sociala se 
tncredinteaza cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii. 

Art.J Secretarul comunei Lunca Ilvei va comunica prezenta dispozitie 
- Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita Nasaud; 
- Compartimentului contabilitate - buget si serviciului de asistenta sociala din 

cadrul primariei Lunca Ilvei; 
- D-1 · Irimie Onisim din comuna Lunca Ilvei, str. Garii, nr.15 . 

AVIZAT 
SECRET AR, 

GRIGACLAUD 



PRIMARIA COMUNEI LUNCA-IL VEI 

Nr. 4618/24.07.2018 

REFERAT 

Prlvind acordarea ajutorului de urgeuta peutru d-nul Irimie Onisim 

- cererea domnului IRIMIE ONISIM , inregistrata la Primaria comunei Lunca Ilvei 
sub JU'. 4530/19.07.2018; 
ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului; 

- Actele doveditoare depuse la dosar; 
- H.C.L.JU'. 17/28.03.2014 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea de ajutoare 

de urgenta pentru persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte situatii 
deosebite; 

- prevederile art. 28 alin. 2 �i 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile �i completarile ulterioare �i ale art. 41 - 44 din H.G. nr. 
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii 
m.416/200 l; 

PRO PUN 

Acordarea unui ajutor de urgenta, 'in cuantum de 2000 lei, domnului Irimie 
Onisim ,avand CNP 1400825062957, cu domiciliul 'in comuna Lunca-Ilvei, judetul 
Bistrita-Nasaud, conform din H.C.L.nr. 17/28.03.2014 privind aprobarea criteriilor 
pentru acordarea ajutoarelor de urgenta pentru persoanele care se afla in situatii de 
necesitate sau alte situatii deosebite. D-nul Irimie Onisim are probleme grave de sanatate 
fiindu-i necesare controale de specialitate,tratament. 


