
 
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

                         
                                                                     

H O T A R A R E A   NR.21 

privind acordarea unui sprijin financiar 

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

data de 26.03.2015, 

Avand in vedere: 

• Solicitarea numitului SOMANDRU FLORIN inregistrata sub nr.1207/04.03.2015; 

• Ancheta sociala efectuata de asistentul social din cadrul compartimentului de 

specialitate inregistrata sub nr.1207/04.03.2015;  

• prevederile art.41 si 44 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 

aprobate prin H.G nr. 50/2011; 

• Avizul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism si al comisiei specialitate pentru  activitati social-culturale, 

invatamant, sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de 

hotarare pentru avizarea proiectului de hotarare; 

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publioca locala 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                                                       HOTARASTE : 

 

 Art.1. Se aproba acordarea unui ajutor financiar in suma de  1500 lei 

-+ domnului SOMANDRU FLORIN, domiciliat in satul Siriu , comuna Crucea ,judetul 

Constanta , pentru efectuarea  unor controale  si tratamente specifice handicapului fiului 

sau , ARCALEANU ANDREI STEFAN . 

 Art.2. Fondul necesar pentru plata ajutorului de urgenta se suporta din bugetul local- 

Cap. Asistenta sociala, in baza documentelor justificative prezentate de domnul Somandru 

Florin . 

Art.3. Prezenta hotarare  va fi dusa la indeplinire de compartimentul contabilitate. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... voturi contra, 

..... abţineri din         numărul total de .......  consilieri în funcţie prezenti. 

 

  Crucea -26.03.2015 

 

Presedinte de sedinta ,                                                  Contrasemneaza, 

                     

         Iosif DOBRIN                                                                  SECRETAR, 

                                                           Reveicuta GURGU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar 

 

 

 

Avand in vedere solicitarea numitului SOMANDRU FLORIN inregistrata sub 

nr.1207/04.03.2015 ,  s-a efectuat ancheta sociala de asistentul social din 

cadrul compartimentului de specialitate . 

Domnul Somandru Florin solicita un sprijin financiar pentru fiul lui 

Arcaleanu Andrei Stefan in varsta de 6 ani care este diagnosticat cu hipoacuzie 

severa, fiind considerat un caz social conform certificatului medical 

nr.246/27.02.2015 al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei 

Constanta. 

Suma de 1500 lei  propusa de asistentul social ar acoperi contravaloarea 

deplasarilor la Constanta si Bucuresti si a tratamentului copilului. 

Stiind ca familia se intretine din efectuarea unor munci ocazionale si din 

alocatiile copiilor, va propun acordarea unui sprijin financiar prin proiectul de 

hotarare  prezentat. 

 

 

 

                              PRIMAR, 

                      GHEORGHE FRIGIOI 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


