ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A nr. 280/2014
privind împuternicirea d-rei Burghelea Monica să asiste pe persoanele
vârstnice, Voduta Iancu si Voduta Cristina, la încheierea unui contract
cu clauză de întreţinere
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 6 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2), art. 13, art. 706 alin.(1) lit. d) și art. 708, din Codul Civil;
d) art. 21 lit. j) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art.1 alin.(4) şi pe cele ale art.30-34 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa
socială a persoanelor vârstnice , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) anexei nr. 5 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările și completările ulterioare, care prevede pentru luna iulie 2014, vârsta standard
de pensionare, 64 ani şi 9 luni pentru bărbaţi şi 59 de ani şi 9 luni pentru femei,
- cererea adresată de domnii Voduta Iancu si Voduta Cristina, înregistrată la nr.
3159 din 18.07.2014, domiciliati în satul Satu-Nou, comuna Muntenii de Sus, prin care
solicită împuternicirea unui salariat al Primăriei comunei Muntenii de Sus, pentru ca
familia lui să fie asistată în faţa Notarului Public, la încheierea unui contract cu clauză de
întreţinere pentru casă de locuit C1 în suprafaţă de 85 mp, constructie anexa C2 in
suprafata de 19,50 m.p., constructie C3 in suprafata de 33,70 m.p. amplasate pe suprafata
de 1305,50 mp teren intravilan.
în temeiul art. 63 alin.2, art.64, şi ale art. 68, alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1)
lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Anton Vasile, primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui
D I S P U N:
Art. 1. – Se împuterniceşte d-ra Burghelea Monica, având funcţia de consilier
(asistent social) in aparatul de specialitate al Primarului comunei Muntenii de Sus, să
asiste pe numitii Voduta Iancu si Voduta Cristina, din satul Satu-Nou, comuna
Muntenii de Sus, la încheierea contractului cu clauză de întreţinere, pentru casă de locuit
C1 în suprafaţă de 85 mp, constructie anexa C2 in suprafata de 19,50 m.p., constructie C3
in suprafata de 33,70 m.p., amplasate pe suprafata de 1305,50 mp teren intravilan între
aceastia şi fiica Voduta Geanina-Elena, domiciliata în comuna Muntenii de Sus, judeţul
Vaslui.
Art. 2. – Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui,
persoanelor menţionate la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare, precum şi
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: munteniidesus.ro.
Muntenii de Sus, 18 iulie 2014
PRIMAR,
Avizează pentru legalitate:
Vasile nton
SECRETAR COMUNA
(cu exercitare temporara de atributii)

Monica Burghelea

