
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.56

privind aprobarea unui ajutor financiar domnului Onica Viorel

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

22.07.2014

Avand in vedere:

• Solicitarea doamnei Mirita Maria 2557/17.06.2014;

• Raportul compartimentului de asistenta sociala efectuat in urma anchetei sociale

• 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.12 , lit.b din Legea bugetului asigurarilor de stat in 2014,

nr.340/2013;

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, in suma de 150 de lei lunar, domnului Onica

Viorel , domiciliat in satul Siriu, comuna Crucea, pentru procurarea tratamentului medicamentos,

specific afectiunii pe care o prezinta, conform scrisorilor medicale.

Art.3. Se insarcineaza inspectorul contabil cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art.4. Secretarul comunei Crucea, judetul Constanta, va comunica prezenta hotarare Institutiei

Prefectului – Judetul Constanta , compartimentului contabilitate si persoanei interesate.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu_____voturi pentru,_____voturi contra si____abtineri.

Crucea 22.07.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza

Dan MOISE SECRETAR,

Reveicuta GURGU



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar

domnului Onica Viorel

Doamnelor si domnilor consilieri,

Avem in vedere solicitarea doamnei Mirita Maria inregistrata la sediul primariei noastre cu

2557/17.06.2014 , prin care ne aduce la cunostinta, prezentand si acte doveditoare, ca domnul Onica

Viorel, domiciliat in satul Siriu, comuna Crucea, sufera de boala pulmonara obstructiva, cronica si de

ulcer gastric, in ultimul stadiu, doctorii fiind rezervati in ceea ce priveste vindecarea lui.

Raportul compartimentului de asistenta sociala efectuat in urma anchetei sociale ne prezinta

situatia financiara precara in care se afla domnul Onica, acesta traind singur, din mila

vecinilor.Medicamentele necesare pentru o luna de zile se ridica la suma de 150 lei, suma ce nu poate fi

acoperita de doamna Mirita Maria , persoana care il ingrijeste.

In urma celor constatate , propun acordarea , lunar, a unui ajutor in valoare de150 lei, din

capitolul bugetar aprobat cu aceasta destinatie in bugetul local al comunei, pentru sprijinirea familiilor

si persoanelor singure , aflate in situatii de necesitate cauzate de stare grava de sanatate care poate duce

la riscul de excluziune sciala.

Va multumesc,

PRIMAR,

GHEORGHE FRIGIOI


