
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                                   

H O T A R A R E A   NR.68 

privind  aprobarea unui  ajutor de inmormantare 

 

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

25.09.2014  

          Avand in vedere: 

• Solicitarea doamnei Mogosescu  Mirela inregistrata sub nr.3486/22.08.2014, 

• Referatul  compartimentului de asistenta sociala nr.3486/22.09.2014, 

• 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.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 de inmormantare , in valoare de 1 149 lei , 
doamnei Mogosescu Mirela  , domiciliata in  satul  Galbiori, comuna Crucea,  judetul Constanta , 
posesoare  a CI seria KT nr. 529280  ,  in urma decesului socrului sau Mogosescu Cazimir. 

 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 25.09.2014 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                        Contrasemneaza 

  ___________________________                               SECRETAR, 

                                                                                                                              Reveicuta GURGU                                                                                                                                                                                                                                                  
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare prvind acordarea unui ajutor de inmormantare 

 

Doamnelor si domnilor conslieri, 

 

        Doamna Mogosescu Mirela ,domiciliata in satul Galbiori, solicita un ajutor de 
inmormantare in urma decesului socrului sau, Mogosescu Cazimir. 

        In urma acestei solicitari , doamna Dinescu Eugenia, inspector in cadrul  
compartimentului asistenta sociala , a efectuat o ancheta  , constantand ca defunctul nu era 
pensionar , nu avea alte venituri, fiind intretinut de fiul sau , acesta , la randul lui, cu 
probleme grave de sanatate( accident vascular cerebral ), fiind beneficiar al ajutorului social 
. 

       Avand in vedere cele prezentate, va rog sa aprobati prezentul proiect de hotarare. 

 

 

 

                                                                       PRIMAR, 

 

                                                            Gheorghe FRIGIOI 

 

 

 

 

 

 


