
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
PRIMAR 

D I S P O Z I T I A   nr.   178/2014 
 privind  acordarea ajutorului  de urgenta  doamnei Birsan Eleonora in  

vederea inmormantarii sotului, Birsan Pavel 
  

având în vedere: 
- cererea înregistrată la nr.  2082 din 07.05.2014  prin care d-na Birsan Eleonora, 

domiciliata în comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, a solicitat acordarea  unui 
ajutor de urgenta pentru  a-si  ingropa  sotul, Birsan Pavel,   care  a fost  persoana  cu  
handicap  gradul  GRAV; 

- Hotararea Consiliului  Local  nr.  24/31.05.2011 privind stabilirea criteriilor si  a 
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta, in baza Legii nr. 416/2001 privind 
venitul  minim garantat,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare 

- ancheta socială prin care consilierul  (asistent social) confirmă că sunt 
îndeplinite cerinţele legale pentru acordarea ajutorului de urgenta; 

-  în baza prevederilor  Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si a prevederilor art. 41, 42, 43 si 44  
din Normele Metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin 
Hotarârea  de Guvern 50/2011;  

- în temeiul art. 63, aliniat 2,  alin. 5, lit. „c”, art  68, alin. (1) şi celor ale art. 115 
alin. (1) lit. a)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi 
completată; 

Anton Vasile, primar al  comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 
 

D I S P U N : 
  Art. 1. -  Se aproba doamnei    Birsan Eleonora, acordarea  unui  ajutor  de  

urgenta  in  suma  de 550   lei,   pentru    a-si  ingropa  sotul, Birsan Pavel,   care  a fost  
persoana  cu  handicap  gradul  GRAV.  

 Art. 2. – Dispoziţia poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la 
instanţa de contencios administrativ. 

Art. 3.

       Muntenii de Sus,  09 mai  2014 

 Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Vaslui, d-nei 
Birsan Eleonora şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare  la sediul Primariei  si 
Consiliului Local Muntenii de Sus,  judetul Vaslui.  
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       PRIMAR,                                                                    Avizează pentru legalitate:                    
Vasile  Anton                                                                                                  SECRETAR COMUNA; 

                                                                                                                       (cu exercitare temporara de atributii)                                                                                                                                       
Monica Burghelea 
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