
 
 
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
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H O T Ă R Â R E A   NR. 76 

privind acordarea unor ajutoare financiare 

 

 

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

ordinara din data de   30.09.2016, 

Avand in vedere: 

 expunerea de motive la proiectul de hotarare  inregistrata sub nr. 

370/RS/29.09.2016; 

 Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare, 

inregistrat sub nr.360/RS/22.09.2016; 

 prevederile art.28 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, actualizata; 

 prevederile art.20 alin.(1) lit. i) din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale actualizata; 

 Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare,  

nr.382/RS/29.09.2016;  

  Raportul comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, 

invatamant, sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului 

de hotarare, nr.383/RS/29.09.2016 

In temeiul art.45, alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 



Art.1. Se aproba acordarea unui ajutor financiar   doamnei Cepreaga Maria , 

in cuantum de 1000 lei , in vederea acoperirii cheltuielilor cu efectuarea unor 

investigatii medicale complexe . 

Art.2.  Se aproba acordarea unui ajutor financiar   numitei Socol Ani-Gabriela,   

in cuantum de 1000 lei , in vederea acoperirii cheltuielilor pentru investigatii 

medicale  si operatie oftalmologica. 

Art.3. Se aproba acordarea unui ajutor financiar numitului Marin Ionel , in 

cuantum de 500 de lei, in vederea acoperirii cheltuielilor cu efectuarea unor 

investigatii medicale si tratament aferent. 

Art.4. Se aproba acordarea unui ajutor financiar numitului Orez Costel , in 

cuantum de 3000 de lei, pentru achizitionarea de urgenta  a unor furaje necesare 

perioadei de iarna. 

Art.5. (1) Fondul necesar pentru plata ajutorelor  financiare aprobate   se 

suportă din bugetul local- Cap. Asistenţă socială, in baza documentelor 

justificative prezentate.  

 (2) Prezentarea documentelor in vederea justificarii modului de cheltuire a 

sumelor , se va face in maxim doua luni de la primirea ajutorului financiar. 

 (3) In cazul in care nu a fost cheltuita toata suma pusa la dispoziitie, 

beneficiarii vor depune diferenta la casieria institutiei .Nerespectarea acestei 

obligatii va duce la recuperarea sumei incasate. 

Art.6. Prezenta hotărâre  va fi dusa la indeplinire de compartimentul 

contabilitate. 

Art.7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor 

nominalizate , compartimentului contabilitate, compartimentului de asistenta 

sociala in vederea ducerii la indeplinire si Institutiei Prefectului- Judetul 

Constanta . 

 

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, 30.09.2016 

 

 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                       Comtrasemneaza, 

                     Marian LEU                                                                           SECRETAR,                    

                                                                                                                 Reveicuta GURGU  
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Nr.360/RS/22.09.2016 
 
 
 

AVIZ DE LEGALITATE 
dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru: 
 
 
 
 
Proiectul de hotarare privind acordarea unor ajutoare financiare 

 
 

Competenţa: art.45, alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala republicata , cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de Anchetele sociale efectuate de catre 
inspectorul de  asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Crucea ca urmare a  
sesizarilor si solicitarilor inregistrate ; 
  
Dreptul material:  

- prevederile art.20 alin.(1) lit. i) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale actualizata; 

- prevederile art.28 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

actualizata; 

 

Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul cu votul majoritatii 

consilierilor locali prezenti - art.45  , alin 1 din Legea  nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta ,  
din data de 30.09.2016. 
 
 
 
 
Data: 22.09.2016                                                                            SECRETAR UAT , 
                                                                                                       Reveicuta GURGU 
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Nr.370/RS/29.09.2016 

 

 

E X P U N E R E    D E     M O T I V E 

privind aprobarea acordării ajutoarelor financiare 

 

 

Din anchetele  Compartimentului de asistenta sociala efectuate in urma 

unor solicitari de sprijin financiar, rezultă că în  comuna Crucea ,  din cauza 

veniturilor nete lunare foarte mici ale familiilor/persoanelor singure, veniturile 

provenind în majoritatea cazurilor din munci ocazionale , alocaţii familiale şi 

ajutoare sociale, membrii acestora  supravieţuiesc în condiţii de sărăcie sau sunt 

la limita subzistenţei. 

Din cauza costurilor suplimentare pe care trebuie să le suporte din bugetul 

propriu pentru asigurarea medicamentelor, a tratamentelor medicale , 

investigatiilor şi a intervenţiilor chirurgicale, veniturile acestora se diminuează 

considerabil fiind totodată, în imposibilitatea asigurării celor necesare traiului 

zilnic.Riscul de excluziune socială creşte în aceste condiţii, generând probleme 

sociale deosebite. 

Ajutorul financiar  reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a 

veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă ,  o formă de sprijin în scopul 

promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de 

persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de legislaţia în vigoare.  

Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi, după caz, 

din bugetele locale se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor 

de plată faţă de bugetul local. 

În acest sens ajutoarele financiare se acordă în vederea ameliorării situaţiei 

socio-economice şi de sănătate a cetăţenilor comunei Crucea. 

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) şi (5) precum şi art.63 alin.(3) 

lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi 

actualizată, am supus atentiei dumneavoastra acest proiect de hotarare. 

 

 

 

PRIMAR, 

Frigioi Gheorghe  
 


