
       ROMANIA 
    JUDEŢUL ALBA 
  COMUNA SASCIORI 
         PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.155/2020 
 
             Primarul comunei Săsciori, judeţul Alba ;  
 Văzând : 
 referatul  întocmit de d-na Târlea Ana-inspector în cadrul Primăriei comunei Sasciori, prin 
care se propune acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui ....................  domiciliat satul Sebeșel, 
nr...............,  comuna  Săsciori, judeţul Alba, pentru a acoperi o parte din cheltuielile de 
inmormantare a fratelui său ................., decedat la data de  06.03.2020 
 Având în vedere dispoziţiile: 
 -art 28 (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 -art.41 si 42 din HGR nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitum minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -Hotărârea Consiliului Local Sasciori nr.28/2020, privind  stabilirea  situaţiilor deosebite 
pentru care primarul comunei Săsciori, poate acorda ajutoare de urgenţă, familiilor sau persoanelor 
singure; 
 În temeiul art.155(1) lit.e coroborat cu art.196(1) lit.b din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  
 

D I S P U N E :  
 
       Art.1.- Se acordă un ajutor de urgenţă, în cuantum de 500 lei, d-lui  …..................... domiciliat 
satul Sebeșel, nr.......................,  comuna  Săsciori, judeţul Alba, pentru a acoperi o parte din 
cheltuielile de inmormantare a fratelui său …................. decedat la data de  06.03.2020. 
       Art.2.-Ajutorul de urgenta se plateste in numerar de la caseria Primariei comunei Sasciori. 
       Art.3.- Prezenta dispoziţie se va comunica in termen de 5 zile de la data emiterii ei şi poate fi 
atacată pe calea contenciosului administrativ la Tribunalul judeţean Alba, în termen de 30 de zile de 
la data emiterii. 
       Art.4.- Prezenta dispoziţie se comunică la : 
                  -Instituţia Prefectului judeţului Alba; 
                  -d-lui  …............ domiciliat satul Sebeșel, nr.......,  comuna  Săsciori, judeţul Alba ; 
                  -Compartimentului asistenţă socială din cadrul Primariei  Săsciori; 
         -Compartiment contabilitate din cadrul Primariei Sasciori. 
 
 

Săsciori la  20 martie 2020 
 
 
 
               P R I M A R,                                                         CONTRASEMNEAZA, 
   MORAR NICOLAE FLORIN                                                     p. Secretarul general  
                                                                                                    ILEA MARIA MONICA 
 
 
 


