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Hotărârea nr. 15/15.02.2021  

Privind acordarea unui ajutor de urgenta  numitei Vîrjog Sabina pentru 
efectuarea de  investigații medicale / intervenții chirurgicale / procurarea de 

medicamente /  efectuarea unui tratament medical de specialitate 
 
 

  Consiliul Local Ticleni, Judetul Gorj,  
      Avand in vedere : 
- Referatul de aprobare ; 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Orașului Țicleni  
- Cerere privind solicitarea ajutorului pentru efectuarea de investigații medicale  
- Documentele medicale privind stabilirea diagnosticului  domnului Vîrjog Sabina  ; 
- Prevederile  art. 28 alin. 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată cu 

modificarile și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 41 din Anexa la HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001; 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finațele Publice Locale, republicată cu modificarile și 

completarile ulterioare; 
      
             În temeiul prevederilor art.139. alin 1 coroborat cu art.196 alin. 1, lit a) din din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
 

 
 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 – (1) Se stabilește situația medicală în care se află doamna Vîrjog Sabina, domicilat în 
Orașul Țicleni,str Petroliștilor, nr.692,bl 40, sc 3, et 2, ap 34,  ca fiind una deosebită. 

- (2) Se aprobă acorda ajutorul  de urgență în  suma  de 5.000 Lei (cincimiilei),  



numitei Vîrjog Sabina pentru efectuarea de  investigații medicale / intervenții chirurgicale / 
procurarea de medicamente /  efectuarea unui tratament medical de specialitate  

Art. 2. – Suma aprobată la art.1 va fi ridicată de către doamnei Vîrjog Sabina de la casieria  
Primăriei Țicleni ,urmând ca ulterior aceasta să prezinte documente justificative privind modul de 
utilizare a banilor. 
      Art.3 -  De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspund Primarul, biroul financiar 
contabilitate  si compartimentul asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Orașului Țicleni. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Țicleni, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Ticleni , Instituției Prefectului Județului Gorj, 
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Țicleni, se 
aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe 
pagina de internet www.primarieticleni.ro .  

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptată in ședința Consiliului Local Țicleni din data de 15.02.2021, cu 13.voturi 

pentru, 0 .voturi împotrivă, 0 abțineri , prezenți fiind 13 din totalul de 13 consilieri locali 

in funcție 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 ………………….…………………… 

Bădescu Grigore 

 

 

 

Contrasemnează: 

SECRETARUL  

ORAȘULUI ȚICLENI 

 …………………………….………… 

 

Tuță Adina -Elena 

 

L.S. 
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