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H O T A R A R E A   NR 50 

privind  aprobarea unui  ajutor de inmormantare 
 

 
 Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din 

data de 28.05.2015 
          Avand in vedere: 

• Solicitarea doamnei Condrea Florica inregistrata sub nr.2782/25.05.2015;  

• Referatul  compartimentului de asistenta sociala nr.2782/26.05.2015 
• Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 

• Raportul comisiilor de specialitate buget-finante si social-culturala pentru 
avizarea proiectului de hotarare; 

• Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 
             In conformitate cu prevederile art.17, lit.b din Legea  bugetului asigurarilor de stat in 
2014, nr.187/2014 
 In temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.a)  si ale art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, 
 
                                                              H O T A R A S T E : 
 
            Art.1.  Se  aproba acordarea unui ajutor financiar de inmormantare, in valoare de 
 1 208 lei, doamnei CONDREA FLORICA , domiciliata  in  Constanta, str. Dionisie cel Mic nr.52, 
posesoare   a CI seria KT nr.912635 ,  in urma decesului sorei sale, BUBUIOC ELENA SOFIA, 
domiciliata in Baltagesti, comuna Crucea. 
 Art.2. Compartimentul contabilitate din cadrul primariei comunei Crucea va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
           Art.3. Secretarul comunei Crucea, judetul Constanta, va comunica prezenta hotarare Institutiei 
Prefectului – Judetul Constanta, compartimentului contabilitate si persoanei interesate. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotrivă 

şi ____ abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în funcţie. 
 
 
  Crucea 28.05.2015 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                  Contrasemneaza            
                                                                                  SECRETAR, 
         Iosif DOBRIN                                                                                    Reveicuta GURGU     
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare 

 
Doamnelor si domnilor conslieri, 
 
                Urmare solicitarii unui ajutor financiar  de catre doamna Condrea 
Florica  a in urma decesului sorei sale, Bubuioc Elena Sofia, din satul Baltagesti, 
comuna Crucea,  compartimentul asistenta sociala din cadrul primariei Crucea, a 
efectuat o ancheta sociala din care reiese ca decedata era singura si nu avea nici 
un venit. 
                 Nu beneficia de ajutor social. 
                 Avand in vedere cele mentionate, va rog sa fiti de acord proiectul de 
hotarare propus. 
 
 
 
 
 
                                                    PRIMAR, 
                                               GHEORGHE FRIGIOI  
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

Comisia de specalitate  pentru activitati social-culturale, invatamant, sanatate, familie si 

protectia copilului 

 

 

 

RAPORT 

de avizare a Proiectului de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare 

 

 

 

Comisia de specialitate , intrunita in sedinta in data de 27.05.2015 a luat in discutie 

proiectul de hotarare prezentat. 

 In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind 

necesar a se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente 

sau propuneri de modificare a continutului actului de autoritate. 

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul prevederilor 

Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a 

Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si continutul prezentate 

spre analiza. 

                           

 

                               Presedinte,           

                  STANESCU CONSTANTIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare, protectia 

mediului si turism   

 

 

 

RAPORT 

de avizare a Proiectului de hotarare privind acordarea unui ajutor de 

inmormantare 

 

 

              Comisia de specialitate pentru agricultura,  activitati economico -

financiare  protectia mediului si turism  intrunita in sedinta  de indata 27.05.2015, a luat 

in discutie proiectul de hotarare prezentat. 

 In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind necesar 

a se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente sau 

propuneri de modificare a continutului actului de autoritate. 

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul 

prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si 

continutul prezentate spre analiza. 

 

 

 

 

Presedinte, 

Sandu Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


