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HOTĂRÂREA NR. 47/28.06.2022 

privind acordarea unui ajutor de urgență  pentru familiile din satul Jugur afectate de 
inundații 

 
  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință  ordinară ; 

- cererea nr.3014/20.06.2022  a fam.Stroe Ion Marius ,Costescu Daniela ,Potcovaru Constanța,Stroe 
Marcel,Floroiu Elena și Motrun Georgeta , prin care solicită luarea unor măsuri pentru evitare inundării 
gospodăriilor în urma căderilor repetate de apă  însoțită de acte doveditoare ( P.V. de constatare nr. 
2851/07.06.2022 , planșe foto cu gospodăriile inundate ,acte de identitate ,cupon pensie ,adeverință 
venituri ,anchete sociale ) 

-referatul de aprobare nr. 3015/20.06.2022  întocmit de către dl. primar Banzea Ion în calitate de 
inițiator și  raportul de specialitate nr. 3016/20.06.2022  întocmit de către compartimentul asistenta 
socială   

-dipozițiile art.28   din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,republicată ,cu 
modificările și completările ulterioare  ; 

- prevederile art.41 și art.44 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare  ; 
- prevederile art. 129 ,alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ potrivit căruia   

“Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 

excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale 

sau centrale.” 
- avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate  

  În temeiul   art.139  ,alin.(1)   coroborat cu art.196 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019  
privind Codul administrativ:  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Se aprobă   acordare unui ajutor de urgență fam.Stroe Ion Marius ,Costescu Daniela , 
Potcovaru Constanța,Stroe Marcel,Floroiu Elena și Motrun Georgeta din satul Jugur constând în 
materiale de construcție în valoare de 5.000 lei ,  în vederea amenajării unei  rigole  de 
 preluare /colectare a apelor pluviale . 

Art. 2. – Ajutorul de urgență în cuantum de  5.000 lei va fi suportat de Primăria Poienarii de 
Muscel de la bugetul local și va consta în achiziția și predarea către beneficiar a materialelor de 
construcție . 

Art.3 Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuternicesc primarul și viceprimarul  
comunei  

Art.4  Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 
comunicată persoanelor interesate , primarului     şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru 
control legalitate. 
 

  Dată astăzi  : 28.06.2022  
  
  Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 
  Floroiu Laurențiu Bogdan                                                           Secretar general 
                Boboc Remus Eduard 
 Nr.consilieri prezenţi : 12 
 Nr. Voturi  -   pentru  : 12 

- împotrivă : 0 
- abțineri:0 


