
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.59

privind acordarea unui sprijin financiar

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

data de 23.06.2015,

Avand in vedere:

• Solicitarea numitului Dudea Ionut inregistrata sub nr.2973/02.06.2015;

• Ancheta sociala efectuata de asistentul social din cadrul compartimentului de

specialitate inregistrata sub nr.2973/16.06.2015;

• 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 Dudea

Ionut, domiciliat in satul Baltagesti , comuna Crucea ,judetul Constanta , pentru efectuarea

unor controale si tratamente specifice handicapului fiului sau , Dudea Mihai- Florin- Suraj .

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

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

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,23.06.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneaza,

SECRETAR,

Ion BUTOI Reveicuta GURGU



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar

Doamnelor si domnilor consilieri,

Avand in vedere

- Solicitarea numitului Dudea Ionut inregistrata sub nr.2973/02.06.2015;

- Ancheta sociala efectuata de asistentul social din cadrul compartimentului

de specialitate inregistrata sub nr.2973/16.06.2015;

- Prevederile art.41 si 44 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.

416/2001 aprobate prin H.G nr. 50/2011,

propun aprobarea unui ajutor financiar in suma de 1000 lei domnului

Dudea Ionut, domiciliat in satul Baltagesti , comuna Crucea ,judetul

Constanta , pentru efectuarea unor controale si tratamente specifice

handicapului fiului sau , Dudea Mihai- Florin- Suraj .

Fondul necesar pentru plata ajutorului de urgenta se suporta din bugetul

local- Cap. Asistenta sociala, in baza documentelor justificative prezentate de

domnul Dudea Ionut.

PRIMAR,

GHEORGHE FRIGIOI



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

financiar

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico -

financiare protectia mediului si turism intrunita in sedinta ordinara

22.06.2015 , 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



CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

Comisia de specialitate activitati social culturale, invatamant , sanatate,

familie si protectia copilului

RAPORT

de avizare a Proiectului de hotarare privind acordarea unui ajutor

financiar

Comisia de specialitate intrunita in sedinta din 22.06.2015 , 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


